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2 Innledning 
Statens vegvesen startet november 2020 med forberedende arbeider på E18 Vestkorridoren, 

strekningen Lysaker Ramstadsletta, se Figur 1.  

 

 

Figur 1 Strekningen Lysaker Ramstadsletta, ferdig anlegg. E108 foregår i vest, ved Ramstadsletta/Høvik, mens E101 foregår 
mellom Fornebukrysset og Strand.  

Entreprise E108 er forberedende på den vestre delen av anlegget, ved Ramstadsletta/Høvik. E108 

forbereder påhugget til Høviktunnelen vestre portal.  Entreprise E101 er forberedende på den østre 

siden av anlegget, mellom Fornebukrysset og Strand. E101 forbereder både veganlegg dagsone og 

tunnelpåhugg ved Strand, østre portal. Mer info om prosjektet er tilgjengelig på våre nettsider; E18 

Vestkorridoren | Statens vegvesen 

E108 har Martinsen og Duvholt som entreprenør (et datterselskap av Skanska) mens E101 har 

Skanska som entreprenør. Begge entreprisene er enhetsentrepriser.  

Denne rapporten oppsummerer informasjon Statsforvalteren i Oslo og Viken har satt krav til i sine 

gjeldende vedtak, og skal tilfredsstille krav til rapportering.  

3 Forundersøkelser 
Det er gjennomført en rekke forundersøkelser før oppstart av anlegget, både i vannmiljø og av 

forurenset grunn. 

Resultatene av forundersøkelsene finnes i følgende rapporter; 

• E-18 Lysaker-Ramstadsletta. Forundersøkelser av vannkjemi og biologiske kvalitetselement 

2018, NIBIO, Greipsland et al. 2018.  

• Miljøundersøkelser Grendehustomta, NGI, X-678 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e18vestkorridoren/
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e18vestkorridoren/
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• Miljøundersøkelser Ramstadsletta, NGI, X-677 

• Miljøundersøkelser Lysaker Strand, NGI, X-676 

• Miljøundersøkelser E104 Høvik, NGI, X-688 

• Miljøundersøkelser E105 Gjønnes, NGI, X- 689 

• Resultater fra basiskarakterisering E101/E102, NGI, X-254 

Underveis på E101 er følgende undersøkelser gjort:  

• Oversikt supplerende prøvetaking i E101, NGI, X-255 (se vedlegg 17.5.2) 

Underveis på E108 er følgende undersøkelser gjort: 

• Supplerende miljøprøvetaking E108 Ramstadsletta (se vedlegg 17.5.3) 

 

4 Ytre miljøplan og risikovurdering 
Statens vegvesen har, som beskrevet i eget kvalitetssystem for internkontroll og oppfølging, utarbeidet 

egne ytre miljø planer. Ytre miljøplaner skal sikre oppfølging av miljø, nærmiljø og interessenter og er 

basert på en gjennomgang av gjeldende reguleringsbestemmelser, prosjektets egne miljømål og en 

risikovurdering. Risikovurderingen identifiserer problemstillinger, uønskede hendelser samt aktuelle 

tiltak som skal gjenspeiles i kontraktkrav. Miljørisken er et dynamisk dokument, og gjennomgås jevnlig 

for å vurdere behov for oppdatering.  

5 Vedtak gyldig i 2021 for entrepriser med aktivitet 

5.1 Utslippstillatelse: 
Statens vegvesen søkte sommeren 2018 om utslippstillatelse til forberedende arbeider, og det var en 

rekke innleveringer av supplerende opplysninger.  

• Vedtak om tillatelse til utslipp fra anleggsarbeid, E18 Lysaker til Ramstadsletta – 

forberedende arbeider, entrepriser E101, E107 og E108, 2019/8598, 3. april 2020.  

• Oppdatert vedtak etter søknad om endring av vedtak i forbindelse med flytting av 

mellomlager, 25.06.2021 

5.2 Påslippstillatelse 
Påslippstillatelser fra Bærum kommune: 

1. E101: Tillatelse til påslipp 5/8-21, referanse 21/150650/PTH 

• Kum SID 12029 AF800 Philip Pedersens vei, maks 20 l/s 

• Kum SID14376 AF 1100 Riiser Larsens vei, maks 15 l/s 

• Kum SID 149761 OV600 Holtet, maks 10 l/s 

2. E108 :    

• Kum 603 AF400 Kirkeveien maks 5 l/s 

• Kum 605 OV230 Kirkeveien maks 5 l/s 
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6 Organisering 

6.1 Organisasjon i Statens vegvesen 
I det følgende er roller er relevant for ytre miljø arbeidet hos byggherren identifisert.  

Tabell 1 Roller i ytre miljø arbeidet hos Statens vegvesen, E18 Vestkorridoren 

Rolle i prosjektet Navn 

Projekteier, utbyggingsområde sørøst Ingunn Foss 

Prosjektsjef Tom Hedalen 

Prosjektleder E101, E108, E1031 og E105 Åge Brudeseth 

Byggeleder E101 Hege Gran Henriksen 

Byggeleder E108 Katinka W. Stenstad 

YM-koordinator Siri Ann Lorentzen 

YM- koordinator  Nina Mari Jørgensen 

NIBIO overvåking resipient Johanna Skrutvold, Alexander Engebretsen 

 

6.2 Organisasjon hos entreprenør på E108 Martinsen og Duvholt 
I det følgende er roller er relevant for ytre miljø arbeidet hos entreprenør identifisert.  

Tabell 2 Roller i ytre miljø arbeidet hos Martinsen og Duvholt 

Rolle i prosjektet Navn 

Projekteier  Frank Duvholt 

Prosjektsjef Håvard Kjendseth 

Prosjektleder Arne Olav Steinsholt 

Anleggsleder Hans Olav Hofton 

YM-koordinator  Michal Nowak 

 

6.3 Organisasjon hos entreprenør på E101 Skanska 
I det følgende er roller er relevant for ytre miljø arbeidet hos entreprenør identifisert.  

Tabell 3 Roller i ytre miljø arbeidet hos Skanska 

Rolle i prosjektet Navn 

Projekteier Hilde Ulvik 

Prosjektsjef Eilev Lilleland 

YM-koordinator Lisa Gärtner 
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7 Anleggsarbeid i perioden 

7.1 E108 
Entreprise E108 hadde aktivitet hele året, dog med enkelte stille perioder. Hovedarbeidet var å 

etablere en rørspunt langs Drammenbanen da togtrafikken ble innstilt 6 uker på sommeren, i tillegg 

til omlegging av VA-ledninger og stagforankring av rørspunten.  

Tabell 4: Kort oppsummering av de viktigste aktivitetene og fremdrift på E108 

Område Vinter  
(jan–feb) 

Vår  
(mar-mai) 

Sommer  
(juni-aug) 

Høst/vinter  
(sep-des) 

Ramstad-
sletta 

• Terrengrydding 

• Riving av hus 
og infratruktur 

• Omlegging av 
VA-ledninger 

 

• Etablere 
midlertidig 
fylling og 
motfylling 
langs 
jernbanen 

• Bore rørspunt 
langs jernbanen 

• Bore og gyse 
forankringsstag 
for rørspunt 

• Fjerne 
midlertidig 
fylling og 
motfylling 

 

7.2 E101 
E101 startet opp 14. juni 2021. Hovedarbeidene var den første tiden tilrigging, og deretter 

omfattende riving av hus og infrastruktur og tilhørende avfallssortering. Deretter avtaking av terreng 

og etablering av mellomlager, og så fulgte grunnstabilisering på de områdene. Etter at grunnen var 

stabilisert, har fokus vært på etablering av VA-infrastruktur og etter hvert fundamenter til 

konstruksjoner.  

Kort oppsummering av de viktigste aktivitetene og fremdrift på de ulike entreprisene er gjengitt i 

tabellene under, fordelt på delområdene vist på Figur 2.  

 

Figur 2: Delområder innenfor anleggsområde på E101 
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Tabell 5: Kort oppsummering av de viktigste aktivitetene og fremdrift på E101 

Område Vinter 
(jan– 
feb) 

Vår 
(mar-
mai) 

Sommer  
(jun-aug) 

Høst/vinter  
(sep-des) 

Grendehustomta - - • Riving av hus og 
infratruktur 

• Terrengrydding 

• Grunnstabilisering 

• Etablere vertikaldren 

• Omlegging av kabler og 
VA-ledninger 

• Oppbygning av 
konstruksjoner 

 

PP20 - - • Riving av hus og 
infratruktur 

• Terrengrydding 

• Omlegging av kabler og 
VA- ledninger 

Eilif Dues 
vei/Riiser-
Larsens vei 

- - • Riving av hus og 
infratruktur 

• Terrengrydding 

• Grunnstabilisering 

• Grunnstabilisering  

• Omlegging av kabler og 
VA- ledninger 
 

Holtet/Kveldsro 
terrasse 

- - - • Riving av hus og 
infratruktur 

• Grunnstabilisering 

• Omlegging av kabler og 
VA-ledninger 

Strand - - • Riving av hus og 
infrastruktur 

• Bergsprengning 

 

8 Vann og vassdrag  
E18 Vestkorridoren hadde i 2021 utslipp, via kommunalt overvannsnett, til marin resipient 

Holtekilen. Prosjektet har selv ansvar for utslippskontroll i resipientene, ved innleid konsulent NIBIO. 

Entreprenør for E108 og E101 har ansvar for å ivareta kontraktkrav og sørge for utslippskontroll ved 

utslipp fra sine renseløsninger.  

E108 (begrenset med aktiviteter og kort varighet) har ikke hatt bruk for renseløsningen, og det ble 

opprinnelig søkt om infiltrasjon i grunn. I det videre er det derfor E101 det handler om. 

Som vist i oversikt over anleggsaktiviteter Tabell 5, det var primært rivning av bygg og infrastruktur 

den første delen av anleggsperioden. E101 fikk renseanleggene i drift november 2021. Utslipp til våre 

resipienter har dermed vært svært begrenset i 2021.  

8.1 Utslippskontroll 
Forhold som vedrører påslipps- og utslippskontroll fra vannrenseanleggene, er av Skanska blitt 

loggført i daglige vannjournaler. I tillegg har Skanska innhentet volumproporsjonale ukeblandprøver 

som er tatt med automatiske prøvetakere. Vannprøvene er videre sendt til ALS Laboratory Group for 

analyse. 

Skanska har hatt oppsamlingsslange for å hindre oljeutslipp, og har etablert rist for tilbakeholdelse av 

ev. plastavfall på avveie.  

I 2021 er det to av tre vannrenseanlegg som er i gang med på-/utslipp til kommunalt avløpsnett og til 

resipienten i Holtekilen. 
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• E101 renseanlegg på Grendehustomta med utslipp til Holtekilen 

• E101 renseanlegg ved Eilef Dues vei / Riiser-Larsens vei med påslipp til kommunalt avløpskum 

14376 

På Grendehustomta har Skanska etablert et robust vannrenseanlegg med automatisk omdirigering av 

vannet dersom grenseverdien for pH overskrider. 

 

8.2 Påslipp overvannsnett 
Resultater fra ukeblandprøver fra vann som er sluppet til Holtekilen fra Grendehustomta er vist i 

vedlegg 17.7.1. Entreprenør har også omtalt vannhåndtering i sin årsrapport, se vedlegg 17.1. 

Det var lite vann som gikk gjennom vannrenseanlegget i uke 49-52, slik at det ikke var nok til 

innhenting av ukeblandprøver.  

pH-kontrollen har vært god og det har ikke vært overskridelser på grenseverdien for pH eller på 

suspendert stoff.  

Det er totalt sluppet ut 2797m3 med anleggsvann til Holtekilen i år 2021. Vedlegg 17.7.1 viser 

utslippsmengde i kg per parameter for år 2021. Utregningen er basert på gjennomsnittsverdi per 

parameter og volum vann sluppet gjennom vannrenseanlegget, og for nitrogen er utregningen basert 

på masseandel nitrogen i ammonium og nitrat. Det er sluppet ut ca. 8kg ammonium i hele 2021. 

Entreprenøren har, basert på vannprøver fra alle anleggene og erfaring fra andre prosjekter, satt 

akseptkriteriet for turbiditet det dobbelte av grenseverdien for suspendert stoff, hvilket er treffende 

for omtrent 90% av tilfellene. 

 

8.3 Påslipp spillvannsett og avløp felles 
Resultater fra ukeblandprøver fra vann som er sluppet på det kommunale avløpsnettet i Eilef Dues 

vei/Riiser Larsens vei til avløpskum 14376, er vist i vedlegg 17.7.2. Entreprenør har også omtalt 

vannhåndtering i sin årsrapport, se vedlegg  17.1.  

Ved oppstart av vannrenseanlegget var det overskridelser på sulfat de tre første ukene, trolig fordi 

området grenser til den trafikkerte E18 og salting av gater. Det har ikke vært overskridelser på sulfat 

etter uke 47. Det har vært god pH-kontroll og ingen andre overskridelser enn sulfat i ukene 44-46. 

Det er ikke analysert på alle parametere hver uke, og revidert prøvetakingsprogram for påslipp til 

Bærum kommune er under utarbeidelse. 

 

8.4 Byggherres overvåking: Resipient og stikkprøver av renset anleggsvann 
Statens vegvesen kjører en omfattende overvåking i resipientene, som er Holtekilen og Solvikbukta 

for pågående arbeider, se Figur 3 . Som det fremgår tidligere i årsrapporten, utslipp til Holtekilen fra 

våre aktiviteter startet i november 2021. Det er altså lite sammenheng mellom resipientens status og 

våre aktiviteter for 2021. 
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Figur 3 Stasjoner for miljøovervåking i resipienter.  

 

8.4.1 Vannkvalitet  
Status for vannkvalitet i resipient og i renset anleggsvann fra Skanskas renseanlegg er omtalt i NIBIO 

årsrapport (se vedlegg 17.2) hovedfunn er gjengitt her.  

8.4.1.1 Resipient 

De undersøkte vannforekomstene ligger i et urbant miljø og er påvirket av avrenning fra veger og 

tette flater samt andre menneskeskapte utslipp/avrenning. Næringsstoffer ble påvist i høye 

konsentrasjoner i ferskvannsforekomstene, tilsvarende klassifisering «Svært dårlig tilstand». Sink og 

arsen ble påvist i forhøyede konsentrasjoner. Det ble også påvist PAH-forbindelser i 

ferskvannsresipientene. Ferskvannsresipientene som ble prøvetatt i 2021 har ikke vært påvirket av 

anleggsvann (utslippene til disse områdene var ikke startet), så forurensingene antas å stamme fra 

andre kilder. 

Undersøkelsen av vannkvalitet i de marine vannforekomstene viste varierende konsentrasjoner av 

næringsstoffer, fra «Svært god» tilstand for nitrat til «Svært dårlig» for total nitrogen. Siktedypet 

varierte under sesongen, men havnet i tilstandsklassen «God». Alle de marine vannprøvene viste en 

forhøyet konsentrasjon av arsen tilsvarende «Moderat» tilstand og det ble påvist forhøyede 

konsentrasjoner av sink. I vannfasen ble det ikke påvist forhøyede konsentrasjoner av noen organiske 

miljøgifter. 

NIBIO konkluderer med at det foreløpig er lite som indikerer at anleggsarbeidene har hatt påvirkning 

på resipientene i Bærumsbassenget. 
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8.4.1.2 Renset anleggsvann 

Stikkprøvetaking av renset anleggsvann er tatt fra to av entreprenøren på E101 sine renseanlegg; 

renseanlegget på Grendehustomta og renseanlegget i Eilif Dues veg. 

Det ble funnet relativt lave verdier av tungmetaller i renset anleggsvann fra Grendehustomta. pH og 

konsentrasjoner av suspendert stoff lå godt innenfor utslippskravet til Statsforvalteren. Det ble ikke 

påvist oljeforbindelser i vannprøven. Det var høye verdier nitrogen i vannprøven med en total 

nitrogen-konsentrasjon på 1500 µg/l. Også nitrat- og ammoniums-verdiene var høye (hhv. 440 og 

330 µg/L). Høye nitrogenkonsentrasjoner kan forekomme i anleggsvann når det benyttes sprengstoff 

på anlegget. 

Renseanlegget på byggeplassen ved Eilif Dues vei sender renset avløpsvann til spillvannsnettet og 

videre til det kommunale renseanlegget VEAS. Ingen av grenseverdiene som er gitt av Bærum 

kommune ble overskredet. Det ble imidlertid påvist høye ammoniums-verdier, noe som gjerne 

forbindes med sprengningsarbeider på anleggsområdet.  

Entreprenøren Skanska har levert årsrapport, se vedlegg 17.1 for ytterligere redegjørelse for rensing 

av anleggsvann.  

 

8.4.2 Naturtyper i sjø 
Forundersøkelsene i 2018 identifiserte undervannsenger, av ålegras, i Holtekilen og Solvikbukta 

(NIBIO 2019), se Figur 4.  

   

Figur 4 Til venstre: Kart som viser kartlegging av undervannseng ved Holtekilen. De undersøkte punktene er markert med blå 
punkter. Til høyre: Utsnitt fra videobilder Holtekilen og Solvikbukta. Kilde: NIBIO årsrapport 2021. 

Sommeren 2021 ble engene undersøkt på nytt og resultatene foreligger i NIBIO årsrapport 2021, se 

vedlegg  17.2. En kort oppsummering av resultatene fra sammendraget er gjengitt her:  

«Resultatene fra den visuelle kartleggingen viste at det fortsatt er forekomster av undervannsenger 

med både ålegras og havgras i Holtekilen og Solvik. I Holtekilen ble det registrert høy tetthet på 

undervannsengene de fleste steder. I Solvik ble det også registrert høy tetthet på undervannsengene, 

men noe mindre enn i Holtekilen. Det ble også observert en del filamentøse alger i begge områdene, 

men etter beregninger av ålegrasindeks viser engen til en tilstandsklasse «god».  

Fra 2018 til 2021 har den nedre voksegrensen endret seg fra 5 til 3,6 meter i Holtekilen. Noe som kan 

tyde på dårligere vannsikt i området. Videre har tettheten på undervannsengene økt fra en 

poengverdi på 3 til 4 ved Holtekilen, og mengden filamentøse alger har gått ned, noe som er en 

forbedring. Dette er også synlig gjennom den visuelle oversikten over engene fra 2018 og 2021 
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(Tabell 4 og 5). EQR verdien har gått fra 0,675 til 0,7 for Holtekilen, noe som viser en minimal 

forbedring. For Solvik har EQR verdien gått fra 0,675 til 0,725 som er en litt større forbedring. Disse 

endringene har likevel ikke påvirket endringer i tilstandsklasse for engene i 2018 til 2021.» 

 

8.4.3 Salamander i Tjernsmyr 
Sommeren 2020 gjennomførte E18 Vestkorridoren en miljø-DNA kartlegging av dammer i Tjernsmyr, 

og påviste funn av DNA fra småsalamander (Dervo og Daugbøl, 2020). Parallelt gjennomførte Norsk 

Zoologisk forening (NZF) en kartlegging ved utvalgte ynglelokaliteter i Oslo og Bærum kommune 

(Elgtvedt, 2020). I denne kartleggingen ble det funnet både små- og storsalamander i Tjernsmyr.  

Våren og sommeren 2021 ble det derfor gjennomført oppfølgende undersøkelser i regi av NIBIO med 

Norsk Zoologisk forening som underleverandør. Hensikten med undersøkelsene var å avdekke 

overvintringssteder og vandringsruter for salamander i Tjernsmyr (Elgtvedt 2021), se Figur 5. 

 

Figur 5 Oversikt over plassering av ruser og mulige overvintringssteder og dermed vandringsruter fra overvintringssteder til 
yngledam, ved utløpet av Granfosstunnelen, ring 3 mot E18. Kilde: Elgtvedt 2021. 

Opplysningene om mulige overvintringssteder og vandringsruter ble grunnlag for oppdaterte 

risikovurderinger og tilhørende vurderinger om nødvendige tiltak. Risikovurderingene foreligger i 

rapport X-610 og sendes SFOV sammen med søknad om flytting av salamander før sommeren 2022.  

Resultatene fra Elgtvedt (2021) viste at salamanderne overvintrer i og under selve tunnelportalen til 

Granfosstunnelen, og vandrer ut derfra til yngledammen under gangbrua (Figur 6). Elgtvedt (2021) 

kom også med anbefalinger ift. etablering av erstatningsdam samt sperre av overvintringsområdene, 

se vedlegg 17.2.  
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Figur 6 Befaring og rusefangst av små- og storsalamander. Foto: Nina Mari Jørgensen 

 

9 Massehåndtering 

9.1 Massedisponering i prosjektet 
Tiltaksplan for forurenset grunn ble gjennomgått sammen med E108 entreprenøren den 02.12.2020, 

og for E101 ble tiltaksplanen gjennomgått i et oppstartsmøte 08.06.21. Ytre miljø med forurenset 

grunn har vært jevnlig på agendaen på byggemøter i begge entreprisene. 

 

9.2 Forurenset masse 
Første utgave av tiltaksplan for forurenset grunn, rapport X_679, inkluderte begge de forberedende 

entreprisene E101 og E108. Dokumentet ble splittet, og rapport X_695 er tiltaksplan for E108, som 

ble sendt over til Statsforvalteren i Oslo og Viken den 15.06.2021 og rapport X_679 gjelder kun for 

E101. Bærum kommune har også saksbehandlet en generell tiltaksplan (rapport X_685 -deres 

referanse 19/101919/NTRE datert 09.05.2019 og vår referanse 18/38942-9).  

SVV har benyttet seg av miljøteknisk kompetanse fra NGI for supplerende prøvetaking for 

avgrensning av forurensning samt kontrollprøver etter fjerning av oljetanker på begge entreprisene 

E101 og E108.  

For E108 er supplerende prøvetaking oppsummert i rapport X_694 (17.5.3) som er utarbeidet av Aas-

Jakobsen og NGI. På Ramstadsletta er det øverste vegetasjonsdekket (ca 0,15 cm) fjernet og levert til 

godkjent deponi. Det er levert 919,6 tonn med rene masser med uønskede arter til Hokksund 

pukkverk. Lett forurenset jord i tilstandsklasse 2-3 er levert til Kopstad Lindum AS. 

 

For E101 er det vedlagt et notat som oppsummerer utførte supplerende prøvetaking, vedlegg 17.5.1 . 

Skanska sin årsrapport (vedlegg 17.1) beskriver ytterligere tiltak. 
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Dokumentasjon på utkjøring av masser vil sendes til Statsforvalteren som del av sluttrapporten og 

gravetiltakene vil registreres i Miljødirektoratetes database Grunnforurensning innen sluttrapporten 

leveres. 

 

9.3 Mellomlager på Fornebu 
Mellomlager til lagring av jordmasser fra anleggsområde er tatt i bruk. Avskjærende grøfter for 

fremmedvann og grøft for vann fra mellomlager er etablert.  

Mesteparten av jordmasser er lagt opp og skråninger i ferdig høyde er sådd med grøngjødsel-

blanding. Blandingen etablerte seg raskt noe som bidro til lite støvbelastning i området.  

Frø og planterester fra fremmede arter som finnes i jorda har ikke spirt i 2021. Mellomlageret nådde 

sin ferdige høyde sent i sesongen, noe som hemmet spiringen. 

 

 

Figur 7 Avskjærende grøfter. Foto: Claudia Trimmel-Leisser  
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Figur 8 Spiring av grøngjødselblandingen. Foto: Claudia Trimmel-Leisser.  

10 Fremmede skadelig arter 
Det er utført kartlegging av fremmede skadelige arter i anleggsområdet før prosjektstart samt 

risikovurdering og tiltak for å hindre spredning av disse. Basert på risikovurderingen er det anbefalt 

kun utføre tiltak der det skal utføres gravearbeider som følge av utbyggingen, ved at masser infisert 

med frø og/eller plantedeler behandles særskilt. For de tre særlig problematiske artene 

kjempebjørnekjeks, kjempeslirekne og parkslirekne er det anbefalt bekjemping i forkant av 

anleggsarbeidene. Plantevernjournal til strekningen Lysaker – Ramstadsletta og Notat til håndtering 

av fremmede arter i E101 finnes vedlagt 17.8. 

11 Støv  
Det er målt på mineralsk andel nedfallsstøv i prosjektet, og resultater fra målingene er å finne på 

nettet https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e18vestkorridoren/lysaker-

ramstadsletta/anleggsarbeid/ og i vedlegg 17.3. 

11.1 E101: 
Statens vegvesen hadde opprinnelig en nedfallstøvsmåler plassert på E101 i John Strandruds vei ved 

mellomlageret. Men i løpet av sommeren 2021 var det mye klager på støv i området rundt Riiser 

Larsens vei og det ble også satt opp en måler ved blokka i Riiser Larsens vei 3. Nedfallsstøvmålerne 

byttes hver måned og analyseres. Ved verdier over grenseverdi (5g/m2/30dager) av vannuløselig støv 

gjøres en bestemmelse av mineralsk andel. Måler i John Strandruds vei hadde ingen overskridelser i 

2021. Måleren i Riiser Larsens vei 3 hadde 2 overskridelser av grenseverdien i 2021, disse er beskrevet 

under “Avvik”. Skanska har laget egen årsrapport for sine målinger av nedfallstøv på E101 i 2021, se 

vedlegg 17.3.    

11.1.1 Avvik 
Måler i Riiser Larsen vei 3 hadde 2 overskridelse, hvor den første på 6,13 (g/m2/30dager) var i perioden 

14.08-14.09. Det var i denne perioden tørt vær og en del vind og anleggsarbeid med pigging av en kolle 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e18vestkorridoren/lysaker-ramstadsletta/anleggsarbeid/
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e18vestkorridoren/lysaker-ramstadsletta/anleggsarbeid/
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tett inntil måleren og det er sannsynligvis årsaken. Den andre overskridelsen var på 53,06 

(g/m2/30dager) og var i perioden 17.12.2021-14.01.2022. I denne perioden har det vært utført 

gravearbeider rundt blokka i Riiser Larsens vei 3 og utskiftning av kledning tett inntil måleren. Det har 

ikke vært mye anleggsaktivitet nært måleren og overskridelsen ansees å skylde blokkas egne arbeider. 

I perioden 15.10 - 15.11 var måleren i Riiser Larsens vei 3 full av sand og hadde derfor en verdi som må 

anses som ugyldig. 

11.2 E108 
Statens vegvesen har en nedfallstøvsmåler plassert på Ramstadsletta ved blokka i Høvikveien 2C. I 

tillegg har Nexconsult satt opp to målere for E108 ved Ramstadsletta 10 (Jump King) og ved 

luftmålestasjonen i Sandviksveien 17, nært Høvik kirke. Nedfallsstøvmålerne byttes hver måned og 

analysers. Ved verdier over grenseverdi (5g/m2/30dager) av vannuløselig støv gjøres en 

bestemmelse av mineralsk andel. Måler i Høvikveien 2C hadde 1 overskridelse i 2021, denne er 

beskrevet under “Avvik”. Nexconsult har ikke laget egen årsrapport for E108, men deres målere var 

under grenseverdien på mineralsk andel av nedfallsstøv i hele 2021.   

11.2.1 Avvik 
Måler i Høvikveien 2C hadde 1 overskridelse på 10,8 (g/m2/30dager) i perioden 14.07-13.08. Det var 

i denne perioden tørt vær og en del vind og anleggsarbeid med rørspunt tett opp mot måleren og det 

er sannsynligvis årsaken.  

I perioden 15.11 - 17.12 var måleren i Høvikveien 2C full av grus og sand og hadde derfor en verdi 

som må anses som ugyldig. 

12 Støy 
 

12.1 Støymåling og miljøinformasjon 
Ved utgangen av 2021 er det til sammen ti støymålere som har vært i drift og logget støydata 

kontinuerlig.   

I området langs E101 forberedende arbeider Fornebukrysset til Strand er det sju støymålere, se 

Skanska sin årsrapport i vedlegg 17.1. Det er laget ukentlige støymåledata, både histogram (1/2-

times verdier) og døgnekvivalent verdier (fordelt på dag, kveld og natt) som er lagt ut på prosjektets 

hjemmeside https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e18vestkorridoren/lysaker-

ramstadsletta/anleggsarbeid/. 

  

På E108 Forberedende arbeider Ramstadsletta hadde vi støymålere plassert ved Glassverkveien 3, 

Lindhaugsvingen 7B og Høvikveien 2C, se tabell fra Sweco vedlegg 17.4. Månedlige støydata 

foreligger fra disse tre målerne.  

Resultater fra målere på Ramstadsletta viser at på dagtid er det i hovedsak mindre overskridelser av 

anbefalte grenseverdier. Også i dette området er det i hovedsak E18 som er det dominerende kilden 

på dag, kveld og om natten.  

 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e18vestkorridoren/lysaker-ramstadsletta/anleggsarbeid/
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e18vestkorridoren/lysaker-ramstadsletta/anleggsarbeid/
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12.2  Støyfaglige vurderinger 

Det generelle er at resultatene viser at det er vanskelig å skille mellom bygg- og anleggsstøy og 

bakgrunnsstøyen fra E18. Både bakgrunnsstøyen fra eksisterende E18 og støy fra bygg- og 

anleggsvirksomhet overstiger anbefalte grenseverdier i støyretningslinjen T-1442/2016.  

 Resultater fra Fornebu og Stabekk viser at på dagtid er det tidvis bygg- og anleggsstøy som 

dominerer, spesielt når det pågår spesielt støyende arbeider som pigging og spunting. Om kvelden og 

naten er det i all hovedsak bakgrunnsstøyen fra E18 som dominerer, viser til rapport X-521.  

  

12.3 Nabohåndtering  
Naboer til prosjektet får varsling om spesielt støyende arbeider og avbøtende tiltak er vurdert i 

henhold til støyretningslinjen T-1442/2016 og reguleringsbestemmelser til områderegulering for E18 

Lysaker-Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu-Gjønnes, Plan ID 2014012 .  

Det er avholdt digitalt nabomøte for E101 den 27.09.21 og et åpent nabomøte den 25.10.21, noe 

naboer har gitt gode tilbakemeldinger på.  

Fra 31.05.21 frem til 21.12.21 var det 463 nabohenvendelser over telefon og fysisk oppmøte. I tillegg 

til henvendelser per epost.   

I 2021 er det flere enn 112 berørte naboer som har takket ja til tilbud om alternativ overnatting som 

et tiltak mot støybelastning. 

 

12.4 Dialogmøter med Folkehelsekontoret i Bærum kommune 
SVV har hatt fem dialogmøter med Folkehelsekontoret i Bærum kommune vedrørende 

nabohåndtering og tiltak mot bygg- og anleggsstøy.  

Skanska (E101) har utarbeidet støykalendere og sendt varsel om støy til Bærum kommune. I disse 

varslene er det også vedlagt distribusjonsområdene for varslene. 

Martinsen & Duvholt (E108) har også sendt varsel om støy til Bærum kommune i forkant av oppstart 

med spesielt støyende aktiviteter. 

 

13 Avfall 
E108 startet opp sent i 2020 med et vesentlig mindre rivings-omfang enn i E101, primært boliger og 

noen forretningslokaler er revet.  Riveprosjektet er nå verdigstilt. Entreprenør har utarbeidet 

avfallsplaner og sluttrapporter pr. bygg og all avfallsrapportering er utført i form av sluttrapporter for 

alle bygg. Prosjektet har bl.a. sanert og fjernet over 5 tonn med asbest materiale. Se “Totale 

rivemasser E108” i vedlegg 17.6.1 for full oversikt. 

E101 startet opp med riving sommeren 2021, og fra den 14.06.2021 til 31.12.2021 har Skanska med 

rive UE, AF Decom, hatt en formidabel fremdrift på sanering- og rivningsarbeidene. Ved slutten av 

året 2021 er bortimot alle bygg sanert og revet, kun Shell stasjonen (Drammensveien 407) og 

Strandalleèn 2 gjenstod. Shell ble revet i løp av januar 2022, Strandalleèn 2 vil være i bruk som 

Skanska`s rigg frem mot slutten av kontrakts perioden. Avfallsmengden fra dette bygget vil ikke bety 

store endringer i de totale rivemassene fra prosjektet. Prosjektet er delt inn i 7 delområder med hver 
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sin avfallsplan pr. delområde. Sluttrapport for ett delområde er vedlagt som eksempel. Gjennom 

utførelsen av sanering og riving er det funnet og sortert ut større mengder med enkelte avfallstyper, 

dette gjelder spesielt for asbest, primært fra skjulte forekomster (inkl. nedgravde mengder rundt 

eldre bygninger). Det er sanert og fjernet nærmere 80 tonn med asbest i prosjektet.  

 

 

Figur 9 Bilde til venstre: Sanering av plater med asbest, personell iført beskyttelsesutstyr. Bilde til høyre: Forskriftsmessig 
oppbevaring av plater.  

Detaljer for dette kan sees på vedlagt oversikt “Beregning totale rivemasser E101” Entreprenøren 

redegjør for avfallshåndteringen for hvert delområde i de aktuelle avfallsplaner med sluttrapport, 

med beskrivelser, mottaksrapporter, samt redegjørelser for evt. avvik i avfallshåndteringen. 
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Figur 10 Fjerning av oljetanker fra bensinstasjon på Strand.  

 

 

Figur 11 Støvdempende tiltak ved riving av hus. (Michelets vei 9) 
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Vedlegg til avfall: 

• 17.6.1: “Totale rivemasser E108” 

• 17.6.2:   “Beregning totale rivemasser E101” 

• 17.6.3: “Avfallsplan med sluttrapport, delområde 2, E101” 

14 Hendelser og avvik 

14.1 E101 
For E101 vises det til Skanska sin årsrapport, vedlegg 17.1 som viser oversikt over uønskede hendelser 

relatert til ulike farer innenfor ytre miljø. Avvik som er i gule og røde kategorier, er brakt opp på 

byggemøter. Det har ikke vært noen alvorlige avvik i rød kategori. 

Avvik er rapportert inn i Ditio-app, ELRAPP og videre registret i avvikssystemet Synergi. Avvik på 

grenseverdier i utslippstillatelsen 2020.0198.T, sist endret 25.06.21 er loggført og oppført i vedlegg 

17.3for nedfallsstøv og vedlegg 17.7 for utslippskontroll. 

SVV har meldt inn ett avvik til Statsforvalteren i 2021, Synergi-rapport 461576, hvor vi den 23.11.2021 

rapporterte inn at gjennomføring av tiltak i forurenset grunn er utsatt i tid. Tiltaket som er utsatt er at 

vann fra mellomlager vil bli samlet og sendt gjennom vannrenseanlegget på Grendehustomta først 

etter at kontrollbassenget er etablert på Grendehustomta den 28.04.22. 

I tillegg har vi ett avvik som gjelder et eiketre som ikke var kartlagt under prosjektering ved 

Oksenøystien 15, Synergi rapport 460735. Treet falt inn under kategorien «huleik» og som ble fjernet 

før man hadde planlagt mulig gjenbruk av materialet. Bærum kommune skulle ha vært informert og 

hatt muligheten til å vurdere ev. nyttig gjøring av treet. Treet ble fjernet og sagd opp til 

møbelproduksjon. 

 

14.2 E108 
I sommer ble det lagt om til tre uker med døgnkontinuerlig produksjon, for å rekke å få boret spunten 

langs Drammenbanen innen togene skulle begynne å gå igjen. Prosjektet hadde ingen støyprognoser 

for disse arbeidene, så omfanget av nabovarsler ble vurdert på skjønn. Det viste seg at lyden bar lenger 

enn antatt på nattestid, og enkelte av berørte naboer fikk derfor aldri varsel om støyende nattarbeider.  

Som følge av dette endret prosjektet rutinene for varsling av naboer. 

Forhold som angår avvik på ytre miljø er fulgt opp på jevnlige vernerunder og byggemøter. 

15 Beredskap 
Entreprenørene har hatt beredskapsplaner og varslingsplaner, kjemikalieoppfølgning med online 

stoffkartotek med mulighet for skanning av QR-koder og absorbenter på maskiner og ved 

drivstofftanker. Oppbevaring av kjemikalier og kontroller av absorbenter på maskiner og 

drivstofftanker har vært fulgt opp på vernerunder på begge entrepriser. 

Det har ikke vært utført beredskapsøvelser ifm. akutt forurensning i 2021 på noen av entreprisene. 

16 Kilder 
Dervo, B.K. og Daugbøl, A., 2020.  Kartlegging av salamander på Tjersmyr i Bærum kommune. NINA 

prosjektnotat 239. 
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1 Innledning  

Arbeidene med prosjektet E101 Forberedende arbeider Fornebukrysset – Strand startet 

fysisk opp i juni 2021. YM-rådgiverne har hatt løpende oppfølging av arbeidene gjennom 

kartlegging av kommende aktiviteter og deltagelse i fremdriftsplanlegging for å sikre at 

miljøhensyn avdekkes og ivaretas. For arbeidsoperasjoner med spesielle hensyn knyttet til 

ytre miljø tilstrebes det god risikovurdering, tiltaksplan og gjennomføring av sikker 

miljøanalyser (heretter SMA). Året 2021 for prosjektet har vært preget av komplekse forhold 

knyttet til forurenset grunn (både kjemisk og biologisk) og overvannshåndtering i 

anleggsområdet. Det har vært mange samtidige aktiviteter og til tider svært travelt for miljø-

rådgiverne. 

2 Hva er utført til nå?  

2.1 Grendehustomta 

På Grendehustomta er alle eksisterende bygninger ved oppstart revet. Hele arealet er også 

ryddet og sanert. Som forberedelse til senere belastning av området er det stabilisert med 

kalk-sement og det er satt vertikaldrenering. Areal for riggplass til etterfølgende entreprise 

er fylt opp med sprengstein. Fra Holtekilen er det lagt overvannsledning over tomta via 

kontrollbassen mot Oksenøyveien, samt overvannskulvert for å lede vann ned i Holtekilen. 

Kontrollbassenget er under bygging. Det er også etablert noe nytt VA for å koble sammen 

eksisterende anlegg i nye traséer. Det er etablert mellomlager for toppmasser for gjenbruk i 

denne og senere entrepriser av E18 Vestkorridoren. 

2.2 Oksenøyveien 

Bygninger er revet og vegetasjonen er ryddet. For vestre del er Oksenøyveien stengt, og 

det er lagt ny VA samt fylt med lettfylling. For fremtidig ny Oksenøyvei er det gravd ut 

løsmasser og sprengt fjell ned til trau vei. Det er fylt stein for ny anleggsadkomst mot 

Grendehustomta. Det er sprengt ut mottaksgrop for OV ledning fra PP20 og det har vært 

gjennomslag for begge borehullene. 

2.3 PP20 

Bygninger er revet og vegetasjon er ryddet. På sørsiden av E18 er det boret og satt spunt 

mot E18. Det er trauet ut for fremtidig og omlagt E18. Vegoppbygningen er i gang inkludert 

OV system. Det er boret for OV ledninger mot Grendehustomta. Det er støpt fundament for 
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anleggsbro K391 og gangbro K392. Bussholdeplass for både øst- og vestgående er lagt om 

og gangkulverten under E18 er forlenget. 

På nordsiden av E18 er VA grøften ferdig spuntet og boret. Det pågår nå avstiving og 

utgraving. Kollen ved Riiser Larsens vei 6 er pigget ned til veinivå og borgrop for OV ledning 

mot Grendehustomta er sprengt ut.  

2.4 Riiser Larsen vei 

Bygg er revet og vegetasjon er ryddet. Det ble gjort funn av Parkslirekne i Riiser Larsens vei 

20 som ikke var kartlagt, denne ble fylt ned for å ligge i fremtidig midlertidig veifylling for E18.  

Toppmasser er fjernet og grunnen er stabilisert med kalk-sement for brofundamenter og 

åpne VA grøfter. Deler av RLV er lagt om for tilrettelegging av VA arbeidene. Det er støpt 

fundamenter for anleggsbro K391. Spunting for VA grøfter ferdigstilt, og det pågår avstivning 

og utgraving. Bergskjæringen er ferdigstilt og det pågår arbeid med VA og OV foran 

skjæringen. Kollen ved Riiser Larsens vei 6 er pigget ned til veinivå og borgrop for OV 

ledning mot Grendehustomta er sprengt ut. 

2.5 Holtet 

Nord: Bygg er revet, vegetasjon er ryddet og det er etablert ny av- og påkjøring fra E18 

Store arealer stabilisert med kalk-sement. Deler av arealet er trauet ut og klargjort for 

bygging av Stabekklokkbrua K410. Der er det satt stålkjernepeler og støp av fundamenter 

pågår. Rørspunt langs Professor Kohts vei pågår. 

 

Sør: Bygg er revet, vei og teknisk infrastruktur er lagt om og klargjort for spuntet VA grøft. 

All spunt er satt og avstiving pågår.  

2.6 Strand 

Det er revet bygg og vegetasjon er ryddet. Berguttaket i skjæringen for omlagt E18 er 

halvveis ferdigstilt. Det er trauet ut løsmasser og klargjort for vegoppbyging på begge sider 

av skjæringen. Utvidelse av kulvert K491 under E18 er ferdigstilt med fundamentering og 

betongkonstruksjonen pågår.  

2.7 Kveldsro terasse / Markalleen 

Alle bygninger er revet, med unntak av Shell bensinstasjon.  

I Markalleen er det lagt nye trekkerør for fiber med forbindelse ved Holtet og Strand. Alt av 

nødvendig fiber ar lagt om fra E18. 



E18 Vestkorridoren - E101 Forberedende arbeider Fornebukrysset – Strand                            Rev. 00 – 31.01.22 

  

3 Klimagassregnskap 
I tabellen under er det fremstilt en summert oversikt over energiforbruket på prosjektet til 

og med desember 2021. Energiforbruket representerer dermed alt av energiforbruk som 

har skjedd på prosjektet, basert på det vi får innrapportert fra driften.  

Tabell: Status på samlet energiforbruk i prosjektperioden til og med desember 2021 

Dieselforbruk i anleggsmaskiner  Liter               442 145  

Dieselforbruk til massetransport   Liter               315 689  

Elektrisitetsforbruk rapportert fra UE kWh                 30 884  

Stasjonært forbruk fra brakker og kontorer kWh                 97 446  

Personbil diesel  Liter                 14 100  

Personbil bensin  Liter                       -    

Biodrivstoff Liter                       -    

Personbil el  kWh                  7 139  

  
    

  

Sum dieselforbruk 
  

Liter               771 934  

Sum strømforbruk     kWh               135 469  

 

Samlet dieselforbruk og strømforbruk til og med desember er altså på henholdsvis 771 935 

liter og 135 569 kWh. Det prosjekterte energiforbruket til prosjektet ble i K4 levert som ett 

samlet budsjett for hele prosjektets periode. I henhold til prosjektets fremdriftsplan kan man 

imidlertid lese at prosjektet ved årsskiftet hadde fullført produksjonen med 42% (se tabell 

under). Dersom man legger dette til grunn for prosjektets budsjett for energiforbruk, kan man 

estimere utviklingen i energiforbruk.  

 

Tabell: Beregnet utvikling på energiforbruk i henhold til planlagt utvikling i fremdrift 

 
juli august september oktober november desember 

Utvikling fremdrift 3,24 % 8,15 % 14,95 % 25,29 % 34,14 % 41,99 % 

Utvikling dieselforbruk 

iht. budsjett   117 431   295 389   541 848   916 611   1 237 370   1 521 886  

 

Med forbehold om grovregning uten å ta hensyn til spesifikke aktiviteter som har vært eller 

som kommer, kan man i henhold til planlagt fremdrift se at 42% av det totale budsjetterte 

dieselforbruket utgjør et dieselforbruk på ca. 1,5 millioner liter ved årsskiftet (1,5 millioner er 

ca. 42% av summen i det budsjetterte dieselforbruket). Sammenlignet med dieselforbruk-

regnskapet på 771 935 liter kan det dermed se ut til at vi ligger godt an på utviklingen i 

dieselforbruket sammenlignet med budsjett, til tross for grovregning. 

Det halvårlige klimaregnskapet for prosjektets totale klimaavtrykk vil bli lagt frem i VegLCA 

og vil sendes over som et eget dokument.  
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4 Vannhåndtering og vassdragshensyn 

Anleggsvann er et viktig tema for prosjektet. I store deler av anleggsområdet har massene 

en sånn egenskap at det ikke er mulig å infiltrere vann i grunn. Dette gjør at det tidvis blir 

store mengder overvann som må håndteres. Overvann og vann generert av anleggsdriften 

sendes til et system som ruter vannet til en av tre renseanlegg etablert i anlegget. Dette for 

å sikre at forurenset anleggsvann går inn i øvrig vannhåndteringssystem, eid av blant annet 

Bærum kommune, urenset.  

 

Per utgangen av 2021 er to av tre renseanlegg i drift på anlegget.  

1. Renseanlegg på Grendehustomta med utslipp til Holtekilen 

2. Renseanlegg i Eilif Dues vei med utslipp til BKVAs kum 14376 

 

Det siste renseanlegget plassert ved Oslofjord Folkehøgskole er ikke tatt i bruk, men har 

estimert oppstart i januar 2022. 

 

Dette kapittelet inneholder ikke resultater og vurderinger av resultater fra 

resipientovervåkning. Da dette håndteres direkte av byggherre.  

4.1 Grendehustomta  

Renseanlegget på Grendehustomta har utslipp direkte til resipient, i dette tilfelle Holtekilen. 

Renseanlegget mottar vann fra områdene grendehustomta, Oksenøyveien, PP20 og østre 

del av Riiser Larsens vei. Herunder byggegrop for fundamenter og horisontalboring under 

E18.  

 

Vannet ledes gjennom et system med rør og pumper før det ender opp i renseanlegget. Her 

gjennomgår det en renseprosess på flere steg deriblant grovsedimentering, 

mottakskontainer med hydrosyklon, partikkelfelling og pH justering med CO2, fjerning av 

olje ved hjelp av oljeabsorbent og fjerning av plast. Alt vannet sendes igjennom en logger 

som kontinuerlig måler vannmengder inn og ut, pH, turbiditet og nitrat. Hvis verdiene ikke 

tilfredsstiller kravene satt i utslippstillatelsen har anlegget en slik funksjon at det sendes i 

retur for ytterligere rensning. Dette er en sikkerhetsmekanisme som gir anlegget spesielt 

god forutsigbarhet, og minsker faren for utilsiktet utslipp. Alle parametere logges digitalt og 

SMS-varsling sendes til predefinerte telefonnummer om noe skulle være feil eller anlegget 

trenger ettersyn. Anlegget kontrolleres hver dag av formann på området, som føres i en 

daglig driftsjournal.  
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Hver onsdag tas en ukeblandprøve som analyseres på parametere listet opp i 

utslippstillatelse. Prøvene tas fra en beholder som er innstilt på å ta ut en 

vannmengdeproporsjonal prøve. Denne prøven representerer det vannet som har gått ut av 

anlegget til resipient. 

 

Frem til utgangen av desember 2021 har det kun gått ut 276 m3 ut av anlegget fra oppstart 

i uke 40. På grunn av at anlegget har hatt en så liten mengde utslipp har det ikke vært utslipp 

til resipient, og dermed ikke vært nok vann til å ta ukeblandprøve alle ukene siden oppstart. 

 

For de ukene som er tatt ukeblandprøver (Uke 46, 47, 48, 52) er det ingen overskridelser av 

grenseverdi for noen av prøvene. Alle prøvesvar kan ses i sin helhet i akkrediterte rapporter 

fra ALS Laboratories på eRoom.  

  

Kontinuerlige målinger av pH og turbiditet viser at alt vann sluppet til resipient er innenfor 

grenseverdi satt i utslippstillatelsen.  

 

 
Figur 1: Sedimenteringskontainere for grovhullsboring 

 

4.2 Eilif Dues vei 

Renseanlegget i Eilif Dues vei har utslipp til Bærum Kommunes kum 14376 AF1100. 

Renseanlegget mottar hovedsakelig vann fra Eilif Dues vei og aktivitetene som foregår der. 
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Vannet ledes gjennom et system med rør og pumper før det ender opp i et stort plassbygd 

sedimenteringsbasseng for grovsedimentering med pumpe som går rett inn i renseanlegget. 

Her gjennomgår det en renseprosess på flere steg deriblant partikkelfelling og pH justering 

med CO2, fjerning av olje ved hjelp av oljeabsorbent og fjerning av plast. Alt vannet sendes 

igjennom en logger som kontinuerlig måler vannmengder inn og ut, pH og turbiditet. Alle 

parametere logges digitalt og har mulighet for varsel pr SMS om noe skulle være feil eller 

trenger ettersyn. Anlegget kontrolleres hver dag av formann på området, som føres i en 

daglig driftsjournal.  

 

Hver onsdag tas en ukeblandprøve fra en beholder som er innstilt på å ta ut en 

vannmengdeproporsjonal prøve. Denne prøven representerer det vannet som har gått ut av 

anlegget til kommunalt påslipp. 

 

Frem til utgangen av desember 2021 har det gått ut 2797 m3 ut av anlegget fra oppstart i 

uke 43. Området har veldig tett grunn (leire) og stort nedslagsfelt, noe som forklarer den 

store mengden vann som anlegget har håndtert.  

 

Det har vært tatt vannprøve på alle kontraktens parametere siden oppstart av utslipp i uke 

43 (med unntak av uke 49, da det var ekstremt kaldt). Vannprøvene har vært innenfor 

grenseverdi gitt i utslippstillatelse fra BKVA for alle parametere. Sulfat var noe høyt (over 

300) i ukene 44 og 45 men stabiliserte seg rundt 200 i påfølgende uker. Det er ukjent hva 

årsaken var, da anleggsdrift som regel ikke genererer noe utslipp av sulfat. Se registrert 

avvik for ytterligere informasjon. 

 

I uke 50 ble vannprøvene utvidet med ytterligere parametere for å tilfredsstille kommunens 

utslippstillatelse. I 2022 burde prøvetakingsprogrammet revideres, og parametere under 

deteksjonsgrensen burde fjernes fra ukentlig prøvetaking og heller prøvetas som 

stikkprøver. 

 

Alle prøvesvar kan ses i sin helhet i akkrediterte rapporter fra ALS laboratories på eRoom.  
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5 Massehåndtering 

Punktet gir en oppsummering av massehåndteringen i prosjektet så langt. For en mer 

detaljert beskrivelse henvises det til prosjektets massehåndteringsplan. Det har vært stort 

fokus på gjenbruk av masser i prosjektet, men på grunn av egenskapene, forurensningsgrad 

og manglende mellomlagringsplass har dette vært utfordrende. Prosjektet har gjennom sin 

transportkoordinator hatt god kontroll på massehåndteringen, og god dialog med YM har 

gjort at forurensede masser er håndtert på en god måte. 

 

Forurensede masser er håndtert i henhold til tiltaksplanene for forurenset grunn – X_254, 

X_679, X_685, samt Bærum kommunes tiltaksplan for Grendehustomta. 

5.1 Forurensede masser 
Den største delen av massetransporten fra prosjektområdet til deponi har blitt gjennomført i 

2021. Tabellen viser en oversikt over totale mengder masser levert til deponi basert på 

avfallskategoriene inert og ordinær i 2021. I tillegg har vi valgt å ta med mengden masser 

levert til rene masser deponi.  

 

Type masse Total mengde til deponi (tonn) 
Rene  64 714 

Inert  43 534 

Ordinær 22 863 

*286 tonn av minstelass er ikke fordelt på avfallskategori i denne tabellen, men fremkomme av leveringsseddel fra deponi. 

 

Det har vært god dialog med deponiene basert på tiltaksplanene med kartlegginger og 

basiskarakterisering utført i regi av byggherre før kontraktinngåelse. Noe som videre har 

bidratt til at massene er håndtert korrekt. Dokumentasjon på med leveringsseddel fra deponi 

er vedlagt i vedlegg 1 - 12. 

 
I tilfeller hvor det er krav om sanering av forurensning i henhold til tiltaksplanene: 

- Klasse 5 og over på Grendehustomta 

- Klasse 4, 5 og over på øvrige anleggsområder 

 

Har det blitt gjennomført avgrensende prøver i regi av byggherre (utført av NGI) for å 

avgrense forurensning og dokumentere at tilstrekkelig forurensning er fjernet.  

Vi har gjort 8 slike avgrensninger i 2021. I tillegg har vi oppdaget ny potensiell forurensning 

hvor supplerende prøver har blitt tatt for å bestemme forurensningsgrad. Også denne 

forurensningen er fjernet i henhold til veiledning fra byggherrens konsulent, NGI. 
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5.2 Masser med fremmedarter 

I løpet av 2021 har det mest av toppmassene i anlegget blitt fjernet og kjørt til mellomlager 

for toppmasser på Grendehustomta. Lagerområdet er blitt etablert med avskjærende grøfter 

og vannhåndteringssystem ned til fremtidig renseanlegg. Ferdig oppfylte områder, samt 

grøfter, har blitt tilsådd i henhold til kontrakt. I perioden har det vært lite avrenning fra 

jordlageret, da det meste har blitt infiltrert i grunn og dermed har det ikke vært noen fare for 

spredning av fremmedarter eller kjemisk forurensning til omliggende områder.  

 

All toppmasse har blitt håndtert etter anvisning fra byggherre og med utgangspunkt i at de 

inneholder fremmedarter, som befinner seg i de fleste områdene på anlegget. Utover dette 

har det være spesielt fokus på å hindre spredning av noen få avgrensede forekomster av 

Kjempebjørnekjeks og Parkslirekne. For mer detaljert informasjon se prosedyrer. 

 

Begge de kjente forekomstene av Parkslirekne (herunder på Oksenøyveien 22 og i 

Oksenøystien7/11) ble fjernet i henhold til prosedyre og massene levert på godkjent mottak.  

 

I løpet av 2021 ble det også oppdaget tre nye forekomster av parkslirekne (Riiser Larsens 

vei 20, Kveldsrosvingen 4 og Strandalleen 2). Forekomsten av Parkslirekne i Riiser Larsens 

vei 20 ble håndtert etter anvisning fra byggherre (fylt ned i veifylling for omlagt E18), 

forekomsten i Kveldsrosvingen 4 skal graves ut i starten av 2022 og forekomsten i 

Strandalleen 2 skal fjernes når bygget rives i 2023. Slike nye funn av områder med 

fremmedarter er krevende for prosjektorganisasjonen, både i form av planlegging og 

koordinering mellom ulike fag som riving og masseflytting. Vi opplever at håndteringen har 

vært vellykket, og det har vært god dialog med byggherre underveis.  

 

Det er totalt levert 3259 tonn masser med fremmedarter til deponi i 2021.  
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Figur 2: Nytt funn av Parkslirekne - Riiser Larsens Vei 20 
 

5.3 Fjerning av oljetanker  
Vi har i prosjektet håndtert fjerning av oljetanker som en egen rutine i samarbeid med 

riveentreprenør AF Decom. Det er fjernet 12 nedgravde tanker i 2021. Det gjenstår nå kun 

tanker på bensinstasjonen på Kveldsro Terasse, som er estimert fjernet i månedsskifte 

januar/februar 2022.  

 

Følgende steg har blitt gjennomført ved fjerning av tanker: 

- Tanken har blitt rengjort. 

- Det har blitt tatt prøver for å kontrollere at ikke det har forekommet lekkasje som har 

bidratt til oljeforurensning av grunn. Dette er gjort av NGI. 

- I tilfeller hvor det har blitt oppdaget forurensning over tillatt tilstandsklasse (i henhold 

til prosjektets tiltaksplan for forurenset grunn) har forurensningen blitt sanert etter 

veiledning fra NGI.  

 

Tabellen viser oversikt over nedgravde tanker som er fjernet.  
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6 Støy, støv og vibrasjoner 
Rapportering av støv og støy skjer via databasen VipNordic som administreres av 

entreprenørs UE Forcit Consulting. Her har byggherre tilgang til alle data fra 

støvnedfallsmålinger og støymålinger.  

 

Det ble før arbeidenes oppstart satt opp vibrasjonsmålere i regi av byggherre. Byggherrens 

målere er plassert strategisk i forhold til de arbeidene som er vurdert til å være utfordrende 

i forhold til rystelser.  

6.1 Støy 

Det er montert syv støymålere i tilknytning til anleggsområdet. Disse støymålerne er plassert 

ut av Skanskas UE Forcit Consulting etter anvisning fra byggherre. Tabellen viser en oversikt 

over plassering ved utgangen av 2021 og dato for montering. 

 

 
 

To av loggerne har også blitt flyttet etter bestilling fra byggherre. Tidligere plassering er listet 

i tabellen under. Inkludert dato for montering. Logger ST1 ble flyttet til ny plassering og fikk 

navnet ST10. Logger ST3 har blitt flyttet til plassering ST3, deretter videre til plassering 

ST07. Sistnevnte er innenfor samme området. 

 
 

Prosjektet følger veilederen T1442/2016 som angir grenseverdi for støy på dag, kveld og 

natt. 
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Støybildet på prosjektet er mye preget av støy fra E18, det er tidvis vanskelig å skille mellom 

anleggsstøy og bakgrunnsstøy fra E18. Det er i noen tilfeller mulig å anta at det kan skylles 

anleggsstøy på bakgrunn av aktivitetene som har foregått. Støybildet på natt er nesten 

utelukkende for alle målere over grenseverdi (45 dB). På dag og kveld kan dette variere noe 

med trafikkmengden på E18 og aktiviteter i anlegget. For mer detaljerte vurderinger hver 

måned henvises det til månedsrapport. 

 

Skanska har gjennom sitt arbeid etterstrebet å bruke det mest støysvake utstyret og den 

mest støyøkonomiske gjennomføringen der dette har vært mulig. Eks. Sprenging fremfor 

pigging og stor piggmaskin fremfor liten. Dette har gjort at belastningen på naboene i noen 

tilfeller har blitt mindre i form av kortere tidshorisont og mer skånsomt støybildet, selv om 

det tidvis ikke oppleves sånn for omgivelsene. Mer om naboer og nærmiljø i kapittel 9.  

 

I samarbeid med Bærum Kommunes folkehelsekontor har det blitt enighet om at Skanska 

ukentlig sender over en støykalender som er gjeldende for de neste tre ukene, inkludert 

byggherrens varsler til 3.part. Dette for å tilfredsstille krav i T1442/2016 om at kommunen 

skal ha beskjed ved overskridelse av grenseverdiene oppgitt.  

 

Brekke og Strand har i regi av byggherre laget en rapport som gir en mer detaljert beskrivelse 

av støybildet i anlegget. Denne rapporten vil være klar i januar 2022.  

 

All støydata kan hentes ut fra Forcit Consultings database, Vip Nordic.  

6.2 Vibrasjoner 

Vibrasjonsmålere satt opp av byggherre er koblet til Blastmanager. Blastmanager er 

entreprenørens måte å planlegge, varsle og rapportere på i forbindelse med sprengning 

(mer info om Blastmanager kan finnes i K4 – ivaretagelse av HMS). Rapporten presentert 

er tatt fra Blastmanager og viser alle målte rystelser i forbindelse med sprengning. 

 

Det har i 2021 vært mye omfattende arbeider som kan forårsake vibrasjoner over 

grenseverdi. Det har både være sprengning, pigging og omfattende masseuttak i områder 

med dårlig stabilitet. Tiltak har blitt iverksatt for å sørge for at arbeidene foregår innenfor 

gitte rammer for rystelse. 

 

For arbeidene utført i 2021 har det vært en sprengningshendelse som medførte 

overskridelse på to eiendommer. Avviket er registrert i byggherrens system og det har blitt 

gjort tiltak for å hindre at dette skal skje igjen.  

 

All data kan hentes ut fra databasen Avanet. 
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6.3 Støvnedfall 

Det ble i starten av anlegget montert opp seks støvbøtter for måling av nedfallsstøv. Disse 

ble plassert etter anvisning fra byggherre av Skanskas UE Forcit Consulting. 

 

Tabellen viser oversikt over støvnedfallsmålernes plassering og dato for montering.  

 
 

Disse byttes hver måned og bøttens innhold analyseres for mengde mineralsk nedfallsstøv 

(mg) over 30 dager.  

 

Det har vært mye fokus på nedfallsstøv siden anleggsarbeidene startet opp. Det har 

kontinuerlig vært vannet av anleggsveier (med og uten Dustex), under riving, og ved 

utlasting av, spesielt, stein. Det har også vært gjort kontinuerlig veivedlikehold i form av 

kosting og oppsamling for å hindre søl på offentlig vei. Det er i tillegg montert opp 

hjulvaskeanlegg ved utkjøringen fra Eilif Dues vei inn på E18. Alle i anlegget, inkludert 

byggherre har hatt fokus på rapportering og avbøtende tiltak i de tilfellene de har sett dette 

nødvendig. Dette har gjort at vi har hatt få overskridelser av grenseverdi for nedfallsstøv.  

Det har i løpet av 2021 vært to overskridelser av grenseverdi (5 mg/30d). Tabellen viser 

oversikt over disse to overskridelsene som begge har forekommet på Holtet 37.  

 

 
Det er ingen umiddelbar årsak til disse overskridelsene skulle finne sted her eller på 

tidspunktet de gjorde ut fra arbeidene som har pågått. For saksbehandling av avvik; se 

Synergi/Elrapp. 

 

Alle måleresultat er logget i databasen til Forcit Consulting (Vip Nordic).  
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7 Håndtering av avvik 

Vi har hatt mål om å være raske med å handle når det blir meldt et avvik slik at vi raskt får 

rettet opp i avviket, og samtidig gjort en innsats for å forhindre at tilsvarende avvik skjer 

igjen. Hver gang vi får melding om at det er registrert en RUH YM, tar vi ansvar for å orientere 

områdeleder eller formann, og bli enige om hvordan vi løser saken. I den sammenheng blir 

det vurdert hvilke tiltak som kan iverksettes, både umiddelbare og forebyggende tiltak. På 

generell basis, dersom vi har sett trender basert på innrapporterte avvik, vurderer vi alltid å 

iverksette større tiltak. Slik vi eksempelvis gjorde med avfallshåndtering ved å kjøre et eget 

YM-kvarter på temaet.  

 

Avvik og hendelser registreres i Ditio som vi på YM manuelt legger over i Synergi. I Synergi 

får vi god oversikt over de registrerte avvikene, og vi kan presentere statistikk på de 

registrerte sakene. Per 31.12.21 har det blitt registrert 80 RUH tilknyttet ytre miljø. Selv om 

prosjektet frem til nå har unngått større alvorlige miljøhendelser, er det fremdeles en del 

observasjoner og avvik vi på YM mener kan bli bedre. Vi gir en kort presentasjon i det 

følgende av hvordan vi har håndtert de tre kategoriene med flest registrerte avvik.  

 
Tabell: registrerte RUH YM på E101 siden prosjektoppstart 

 

 

Som man kan de av tabellen over har forsøpling, avfall og orden vært den sakskategorien 

det har blitt meldt inn flest avvik på. Avfall på avveie og forsøpling er den underkategorien 

det har blitt gjort flest registreringer på avvik. Dette omhandler stort sett forsøpling av ulikt 

slag, ofte plastkanner som ikke er sortert. Vi har vært veldig aktive på å tilrettelegge for god 

avfallshåndtering og informere tydelig om dette, blant annet gjennom flere YM-kvarter. 

Likevel er det til syvende og sist hvert enkelt sitt ansvar for å utvise en god holdning på 

avfallshåndtering.  
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Tabell: Registrerte RUH YM på «avfall» og fordeling på sakskategorisering 

 

Som beskrevet tydeligere var det i den tørre perioden rundt sommeren mye 

støvproblematikk. Vi kan derfor også se i Synergi at det er registrert en del avvik på dette. 

Her var vi særlig opptatt på å benytte effektive virkemidler for å unngå støvspredning, slik 

som bruk av vannspredere for å binde støvet. I tillegg brukte vi en del Dustex på anleggsveier 

for å unngå støv fra anleggskjøretøy og lastebiler. Disse tiltakene viste seg å være effektive. 

Vi har også hatt ett avvik tilknyttet overskridelse av grenseverdien for støv på én støvmåler. 

Årsaken til overskridelsen er det imidlertid vanskelig å konkludere med da støvmåleren ligger 

tett inntil E18 og det ikke er mulig å peke ut hvilke aktiviteter på prosjektet som eventuelt 

kunne utløst støvdannelsen.  

 

 

Tabell: Registrerte RUH på «støv, støy og lys» og fordeling på sakskategorisering 

 

Ved bruk av maskiner med hydraulikk og fossilt drivstoff er det vanskelig å komme utenom 

hendelser som gir mindre utslipp til grunn. Når det umiddelbart blir påført absorbent som 

deretter blir fjernet og lagt i miljøcontainerene våre på prosjektet, er miljørisikoen å anse 

som svært liten. Vi har gjennomført en rekke tiltak på dette området for å sikre at oljesøl blir 

håndtert umiddelbart. Blant annet en egen miljørunde der vi kontrollerte tilgangen på 

absorbent i alle maskiner eller umiddelbar tilgang til absorbent. Vår erfaring er at bruken av 

absorbent på oljesøl har blitt en innarbeidet rutine hos alle maskinførere, slik at oljesøl tas 

på alvor og man unngår vesentlige utfordringer med oljesøl.  
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Tabell: Registrerte RUH på «utslipp til grunn» og fordeling på sakskategorisering 

 

8 Naturmangfold og kulturarv 

Ved etableringen av Rigg 2 ble det fokusert på å prosjektere riggområdet for å ivareta den 

verdisatte naturtypelokaliteten, Tjernsmyr. Anleggsområdet ble prosjektert med fall bort fra 

Tjernsmyr slik at potensielt forurenset avrenning ikke påvirker Tjernsmyr. Det er i tillegg blitt 

informert og heng opp skilt om at det ikke er lov å lagre kjemikalier på området.  

 

Det har ikke vært behov for omfattende håndtering av kulturarv på prosjektet. Følgende har 

blitt gjennomført: 

• Krisstillingen på toppen av Joker skjæringen har blitt merket av og informert om, og 

det har ikke vært noen konflikter med denne. 

• Verneverdig trapp i Drammensveien har blitt pakket inn og det har blitt satt spunt i 

forkant for å hindre utglidning ved utgraving og oppfylling til midlertidig ny E18. 

• Bygninger med vernet status er blitt kartlagt før riving og det har vært vurdert om 

noen av elementene i huset var mulig å redde.  

 

Prosjektet har hatt mye fokus på å bevare områder markert i rigg- og marksikringsplan. Det 

har vært omfattende befaringer og vurderinger gjort for å prøve å bevare så mye som mulig. 

Det har ikke vært mulig å bevare alt som var tiltenkt, men vi har jobbet hardt for å bevare 

andre områder ytterligere. Stor Ask på Grendehustomta er ivaretatt med stor naturverdi og 

bidrar til naturmangfoldet i området. I tillegg så har vi hatt fokus på å legge igjen noen stokker 

og kvist enkelte steder for å legge til rette for insekter og dyr.  

 

Det har vært et avvik løpet av 2021, der deler av et område som skulle vernes har blitt felt. 

Det ble gjort tiltak for å hindre gjentagelse, og avbøtende tiltak er i prosess.  
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9 Nærmiljø 
Prosjektet har mange naboer tett inntil anleggsområdet og arbeidene er tidvis en stor 

belastning på nærmiljøet. Byggherre og Skanska prøver i fellesskap å gjøre belastningen 

så liten som mulig.  

 

For støy, se kapittel 6.1  

 

Der har vært arrangert flere infomøter for naboer og interessenter, både digitalt og fysisk.  

Mandag 25. oktober ble det arrangert Åpen dag for naboer på PP20. Dette ble en stor 

suksess og mange naboer fikk komme innom å snakke med de ulike fagdisiplinene, og få 

informasjon om det de lurte på. 

 

Prosjektet har som mål å informere nærmiljøet om hendelser i anlegget som påvirker de. 

Dette gjøre i samarbeid med byggherres nabokontakt, via flere kanaler som blant annet 

SMS, SVVs nettside, facebook og informasjonsskriv 

10 Kjemikaliehåndtering 

Kjemikaliene på prosjektet er registrert inn i CoBuilder Pro, og er mulig å se ved å skanne 

QR-koden på PSI klistremerket utdelt ved gjennomføring av PSI. Her er det også mulig å se 

substitusjonsvurderingene som er gjort for prosjektet i 2021. 

11 Riving og avfallshåndtering  
 
Skanska jobber systematisk for å redusere mengden avfall. Kontraktens krav er 80 % 

sortering, men vårt overordnede mål for konsernet er 90% avfallssortering i alle våre 

prosjekter. I tillegg har det vært fokus på gjenbruk av knust betong som tilfredsstiller 

kriteriene for det.  

 

Rivingen av bygninger og infrastruktur er 95 % ferdigstilt ved hjelp av UE AF Decom. Nå 

gjenstår kun Shell stasjon, 2 garasjer på Holtet og noe infrastruktur. 

 

Rivingen av bygninger og infrastruktur har gjennomgående stått for en stor del av 

avfallsmengden for 2021, og det er store mengder avfall som har blitt håndtert. AF Decom 

har månedlig levert avfallsrapporter til Skanska, som har blitt vidererapportert i Elrapp. Det 

samme gjelder Skanskas byggavfall og annet avfall som oppstår på prosjektet. 

Sluttrapporter for riving har blitt lastet opp på eRoom etter anvisning fra byggherre 

fortløpende etter ferdigstillelse.  
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Sorteringsgraden totalt er på 90,1%. Vi har på flere miljørunder hatt riving og 

avfallshåndtering som tema der målet har vært å jobbe for avfallsreduksjon, men også for at 

byggavfall og avfall fra riving skal bli håndtert korrekt. I tillegg har AF Decom hatt egne 

runder. 

  Restavfall 

Total 

Mengde* Sorteringsgrad 

August 608,81 11127,61 
 

94,5 

September 1560,14 9059,46 
 

82,8 

Oktober 331,56 5485,35 
 

94,0 

November 185,52 419,86 
 

55,8 

Desember 36,38 1271,86 
 

97,1 

  
      

Sum tonn 2722,41 27364,13 
  

Sorteringsgrad* 
    

90,1 % 

*Formel: (Tot avfall-tot rest)/Tot avfall*100 

 

Tidlig i prosjektet tok vi på YM et initiativ med gjenbrukscontaineren for å sørge for at fullt 

gjenbrukbare objekter kunne få sjansen til å bli gjenbrukt. Tidlig i november fikk 

lokalbefolkningen hente ut objekter som var plassert i containeren. Initiativet har blitt godt 

mottatt av en rekke instanser, og fikk samtidig positiv oppmerksomhet i hele Skanska-

konsernet.  

 

 
Figur 3: Riving pågår i Riiser Larsen vei 6.  
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12 CEEQUAL 

Arbeidet med CEEQUAL foregår kontinuerlig hver dag gjennom blant annet dokumentering 

av mindre og større tilfeller som kan være relevant for CEEQUAL. I løpet av 2021 har første 

totale gjennomgang av pre-assessment blitt ferdigstilt. Prosjektet har blitt registrert hos BRE 

og vi har fått tildelt verifier (Cathrine Taggart). 

 

På nåværende tidspunkt er vi godt i rute til å nå målet vårt om 60% - Very Good. Vi har 

identifisert flere muligheter for å samle flere poeng som kanskje kan være med å gi merverdi 

både for miljøarbeidet som utføres og prosjektet i sin helhet.  

 

Tabellen under viser en oversikt over prognose for arbeidet så langt i prosjektet og 

muligheter som er identifisert i gjennomgangen vi har hatt.  
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Forord 
På oppdrag fra Statens vegvesen region øst har Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) 
gjennomført miljøundersøkelser av vannkjemi og biologiske kvalitetselementer i 
vannforekomster som er berørt av anleggsarbeid i forbindelsen av byggingen av ny E18 
Lysaker – Ramstadsletta i 2021. Oppdraget har vært et avrop på en rammeavtale mellom 
NIBIO og Statens vegvesen region øst. NIBIO har hatt hovedansvaret for oppdraget, mens 
Norconsult og Eurofins har vært underleverandører på henholdsvis undersøkelser i marine 
områder og analyse. 

Roger Roseth har vært prosjektleder for rammeavtalen mellom NIBIO og Statens vegvesen 
region øst, mens Johanna Skrutvold har vært prosjektleder for dette prosjektet. Nina Mari 
Jørgensen og Siri Ann Lorentzen har vært kontaktpersoner hos Statens vegvesen.  

I 2021 har Alexander Engebretsen og Johanna Skrutvold hos NIBIO vært ansvarlig for 
vannkjemi, mens Elisabeth Lundsør hos Norconsult har hatt ansvaret for marine 
undersøkelser. Alexander Engebretsen har utført rapporteringen for 2021 med bistand fra 
Johanna Skrutvold. Norconsults rapport om marine undersøkelser er lagt i vedlegg V. NIVA 
har på oppdrag fra Fagrådet for vann- & avløpteknisk samarbeid i Indre Oslofjord 
gjennomført miljøovervåkning av indre Oslofjord i 2021 og gitt oss overvåkingsdata for 
stasjonen Bl4 i Bærumsbassenget. Plassering av måleutstyr i Holtekilen ble gjort i samarbeid 
med Strand båtforening og Lysaker båtforening.  

Ås, 31.03.22 
Johanna Skrutvold 
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1 Innledning 
Statens vegvesen bygger vei, E18 Vestkorridoren, mellom Lysaker og Ramstadsletta med nytt 
kollektivfelt, ny sykkelveg, ny vegforbindelse fra Strand til Fornebu og ny fylkesvei mellom 
Gjønnes og E18. Anleggsarbeidene startet opp 3. november 2020 med entreprise E108 ved 
Høvik, mens entreprise E101 Fornebukrysset Strand startet i juni 2021. Veien antas p.t. å stå 
ferdig i 2029/2030 (Statens Vegvesen, 2022). 
 
Bygging av veien medfører anleggsarbeid som kan påvirke vannkvaliteten og biologien i 
vannforekomster som ligger i tilknytning til anleggsområdene, herunder fare for påvirkning 
av partikler, avrenning av nitrogen fra sprengstoff, høy pH eller søl av olje/drivstoff eller 
andre miljøfarlige stoffer. Figur 1 viser en oversikt over forberedende arbeider som er 
gjennomført i 2021 mellom Fornebukrysset og Strand, samt inndeling av ulike områder for 
anleggsarbeider. 
 
Anleggsarbeid vil kunne påvirke vannkvaliteten i resipienter som Holtekilen og Solvikbukta i 
Bærumsbassenget, samt Stabekken og Tjernsmyr. I Tjernsmyr er det påvist småsalamander 
(Lissotriton vulgaris) og storsalamander (Triturus cristatus), der storsalamander er nær truet 
på norsk rødliste for arter (se vedlegg IV). Det vil også bli avrenning av anleggsvann til 
Nadderudbekken og videre til Øverlandselva når anleggsarbeidet for entreprise E105 
Gjønnestunellen starter opp, samt at det vil være noe avrenning til Lysakerelven. Statens 
Vegvesen samarbeider med utbyggingen av Fornebubanen om overvåking av Lysakerelven 
og Lysakerfjorden.  
 
Bærumsbassenget/Holtekilen er prioritert i regjerningens tiltaksplan for en ren og rik 
Oslofjord, innsatsområde 3: Redusere tilførsler av miljøgifter og marin forsøpling (Klima og 
miljødepartementet, 2021). Det satses på å styrke overvåking av miljøgifter og klassifisere 
vannforekomstene etter kjemisk tilstand, og øke kunnskap om risiko for spredning av 
miljøgifter fra sjøbunn i Indre Oslofjord, bl.a. i Bærumsbassenget/Holtekilen. 
 
Staalstrøm, et.al (2020) viser at vannkvaliteten for Bærumsbassenget basert på data fra 
perioden 2017-2019 får en samlet klassifisering av vannkvaliteten tilsvarende tilstandsklasse 
III, «Moderat», med hensyn på næringsstoffer, klorofyll og støtteparametre.  
Forundersøkelsene fra 2018 av vannkvalitet i de marine områdene viser for en stor del 
konsentrasjoner av næringsstoffer tilsvarende «Svært god» tilstand (Greipsland, et al., 2019). 
Vannprøvene fra forundersøkelsene viser en forhøyet konsentrasjon av kobber tilsvarende 
«Moderat» tilstand ved de marine stasjonene.  
 
Stabekken går i dag hovedsakelig i kulverter/avløpsnett som stort sett følger det gamle 
bekkeløpet (Baalsrud, 2022). Mye av vannet ledes til tunnelen til VEAS anlegget mens noe 
drenerer til Holtekilen ved Holtet. Stabekken blir påvirket av arbeider fra anleggsområdet 
Holtet, via påslipp til spillvannsnettet. 
 



NIBIO RAPPORT X (X) 7

Ved Grendehustomta innerst i Holtekilen er det etablert renseanlegg for anleggsvann, 
inkludert ny overvannskulvert under Oksenøyveien. Renset anleggsvann renner ut i 
Holtekilen. Det er også etablert et renseanlegg ved Riiser Larsens vei (også kalt Eilif Dues vei 
i denne rapporten, se figur 1) som sender renset anleggsvann til spillvannsnettet og 
renseanlegget VEAS.  
I miljøovervåkingen for 2021 har vi overvåket vannkvaliteten og økologisk tilstand i 
Holtekilen og Bærumsbassenget, og det er tatt vannprøver i Stabekken og i Tjernsmyra. I 
tillegg er det tatt ut stikkprøver av renset anleggsvann ved Grendehustomta og Riiser-Larsens 
vei.  

Figur 1, Oversikt over forberedende anleggsarbeider som er gjennomført i 2021 mellom Fornebukrysset og Strand og 
inndeling av ulike områder for anleggsarbeider (Statens Vegvesen, 2022). 
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2 Miljøovervåkingen 2021 

2.1 Prøvetakingstasjoner 
Det ble tatt vannprøver ved prøvetakingstasjonene listet opp i tabell 1. Det er to 
prøvetakingsstasjoner  i Holtekilen, en i Solviksbukta, to i Stabekken, en ved Tjernsmyr og to 
fra renseanleggene til Skanska, entreprenør på E101 Fornebukrysset Strand.  

Tabell 1. Vannforekomster og prøvepunkter undersøkt i 2021. 

Navn Vanntype Prøvepunkt Merking GPS UTM 32 

Stabekken Moderat kalkrik, humøs 

Oppstrøms STA-OPP 6642015, 589599 

Nedstrøms STA-NED 6641629, 589670 

Solviksbukta Marin, sterkt ferskvannspåvirket Marin SOL-M 6640198, 586678 

Holtekilen Marin, sterkt ferskvannspåvirket 

Indre HOL-I 6641573, 589964 

Ytre HOL-M 6641153, 589311 

Bærumsbassenget Marin, sterkt ferskvannspåvirket  Marin referanse Bl4 6639283, 588031 

Tjernsmyr Ikke karakterisert vanntype, ferskvann TJE 6642617, 591002 

Eilif dues vei* Renset anleggsvann Fra renseanlegg EDV 6642073,5900531 

Grendehustomta Renset anleggsvann Fra renseanlegg GREN 6641784, 590343 

*Anleggsområdet er kalt Riiser-Larsens vei av Statens Vegvesen (Statens Vegvesen, 2022)
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Figur 2. Oversikt over prøvetakingslokaliteter i 2021. 

2.2 Metode 

2.2.1 Vannprøver 

Månedlige vannprøver (april-desember) ble tatt av NIBIO ved de marine stasjonene i 
Holtekilen (HOL-I og HOL-M) og Solvikbukta (SOL-M). Vannprøvene har blitt tatt med en 
Ramberg vannprøvehenter som en blandprøve fra 0-5 meters dyp. Ved stasjonen HOL-I ble 
det tatt blandprøver fra 0-2 meters dyp da det totale dypet her er ca. 2 meter.  

I tillegg har NIVA tilgjengeliggjort data fra miljøovervåking de utfører i bl.a. 
Bærumsbassenget (Bl4) på oppdrag fra Fagrådet for vann- & avløpsteknisk samarbeid i Indre 
Oslofjord. Resultatene fra denne overvåkingen fra 2021 er tatt med i denne rapporten 
(Staalstrøm, Undersøkelse av hydrografiske og biologiske forhold i Indre Oslofjord. 
Årsrapport 2021, Publiseres i løpet av 2022.). 

NIBIO har tatt vannprøver i Stabekken, oppstrøms stasjon (STA-O) i november og desember. 
Da det var svært lite vann i bekken gjennom 2021, var det ikke mulig å hente ut vann fra 
Stabekken nedstrøms stasjon (STA-N). 

Det ble tatt en vannprøve ved stasjonen Tjernsmyr (TJE) i november. 
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NIBIO tok stikkprøver av renset anleggsvann i november og desember ved Riiser Larsens vei 
(Eilif Dues vei – EDV) og en stikkprøve i november ved Grendehustomta (GREN). 

Vannprøvene ble fraktet til Eurofins for analyse, enten samme dag eller dagen etter. Prøver 
som ble sendt til analyse dagen etter prøvetaking ble mellomlagret kjølig.  

Vurderinger av tilstanden av vannkvaliteten til de kartlagte vannforekomstene er gjennomført 
i henhold til grenseverdier i M608 og Veileder 02:2018 (Direktoratsgruppen vanndirektivet, 
2018). Grenseverdiene benyttet til klassifisering er gjengitt i tabellene 3 og 4. 

Figur 3. Viser miljøtilstandsklassene for økologisk og kjemisk tilstand 

Tabell 2. Tilstandsklasser etter veileder 02:2018 (Direktoratsgruppen vanndirektivet, 2018), 

Bakgrunn I God II Moderat III Dårlig IV Svært dårlig 
V 

Bakgrunnsni
vå 

Ingen toksiske 
effekter 

Kroniske effekter 
ved 

langtidseksponeri
ng 

Akutt toksiske 
effekter ved 

korttidseksponeri
ng 

Omfattende 
toksiske 
effekter 
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Tabell 3. Klassegrenser for tungmetaller i kystvann (µg/l), 

Parameter Klasse I Klasse II Klasse III Klasse IV Klasse V 
As (Arsen) 0,15 0,15-0,6 0,6-8,5 8,5-85 >85
Cd (Kadmium) 0,03 0,03-0,2 

<40 mg CaCO3/l <0,45 <4,5 >4,5
40-50 mg CaCO3/l 0,45 4,5 >4,5
50-100 mg CaCO3/l 0,6 6 >6
100-200 mg CaCO3/l 0,9 9 >9
>200 mg CaCO3/l 1,5 15 >15

Cr (Krom) 0,1 0,1-3,4 3,4-36 36-358 >358
Cu (Kopper) 0,3 0,3-2,6 2,6-5,2 >5,2
Hg (Kvikksølv) 0,001 0,001-0,047 0,047-0,07 0,07-0,14 >0,14
Ni (Nikkel) 0,5 0,5-8,6 8,6-34 34-67 >67
Pb (Bly) 0,02 0,02-1,3 1,3-14 14-57 >57
Zn (Sink) 1,5 1,5-3,4 3,4-6 6-60 >60

Tabell 4. Klassifisering av tilstand for næringssalter ved salinitet 5-18 psu (Direktoratsgruppen vanndirektivet, 2018) 

Parameter Klasse I Klasse II Klasse III Klasse IV Klasse V 

Overflatelag 
sommer (Juni-
August) 

Total fosfor (µg P/l) <8 8-12 12-22 22-53 >53
Fosfat (µg P/l) <2 2-3,5 3,5-7,5 7,5-21 >21
Total Nitrogen (µg N/l) <250 250-383 383-539 538-800 >800
Nitrat + nitritt (µg N/l) <97 97-156 156-223 223-363 >363
Siktedyp (m) >7 7-4,5 4,5-2,5 2,5-1,5 <1,5 

Overflatelag 
vinter 
(Desember - 
Februar) 

Total fosfor (µg P/l) <10,5 10,5-14,5 14,5-26 26-53 >53
Fosfat (µg P/l) <7 7-9 9-16 16-31 >31
Total Nitrogen (µg N/l) <261 261-385 385-553 553-800 >800
Nitrat + nitritt (µg N/l) <143 143-226 226-326 326-478 >478

2.2.2 Profilmålinger og siktedyp 
NIBIO har målt redoks (ORP), pH, ledningsevne, oksygen, salinitet, turbiditet og 
vanntemperatur i topp- og bunnvann i hele vannprofilet en gang i måneden på stasjonene 
HOL-I, HOL-M og SOL-M med en multiparametersensor. Målingene ble gjort med 
instrumentet KLL-Q-2 fra Seba Hydrometrie. Redoksmålinger (ORP) blir korrigert til 
standard hydrogenelektrode. 
Siktedypet ble målt en gang i måneden med en secchiskive.  

2.2.3 Automatiske målinger 
Det ble målt turbiditet kontinuerlig ved begge stasjonene i Holtekilen gjennom sommeren og 
høsten 2021. Det ble brukt en Analite NEP-5000 Turbidity Sensor fra Observator Instruments 
med måleintervall 0-1000 NTU og en UnilogCom logger fra SEBA Hydrometrie. Loggeren 
med batteri ble fastmontert i en vanntett kasse på flytebryggene innerst i Holtekilen og ved 
Strand etter avtale med båtforeningene.  
Ved HOL-I ble det benyttet to målesonder montert ved to ulike dyp, 20 cm og 120 cm. Ved 
HOL-M ble det målt fra 50 cm dyp.  
Turbiditeten ble målt hvert 15. minutt og lastet opp til egen nettbasert overvåkningside. 
Rådata fra målingene lagres på NIBIOs database. 
http://bioweb08.bioforsk.no/seba/projects/login.php.  
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Vedlikehold ble utført ukentlig eller hver andre uke.   

 
Figur 4. Automatisk måling av turbiditet ved stasjonen HOL-M i Holtekilen ved Strand båtforening. Foto: Johanna 
Skrutvold.  
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3 Resultater 

3.1 Holtekilen og Solvikbukta 

3.1.1 Vannprøver 
Tabell 5 og figur 5 viser pH, suspendert stoff (SS), total organisk karbon (TOC) og fargetall i 
vannprøver tatt i Holtekilen og Solviksbukta i 2021. Middelverdi for pH i de marine 
stasjonene var på 8. Laveste verdi ble målt i desember og viste 7,7. Den høyeste pH på 8,4 ble 
målt i juni. Det var lite forskjell mellom stasjonene. Middelverdi for total organisk karbon i de 
marine stasjonene var på 3,16 mg/l mens minimums- og maksimumsverdiene var på 
henholdsvis 1,3 og 10,5 mg/L. Suspendert stoff varierte mellom 1,7 og 8,7 med en 
middelverdi på 3,54 mg/l. Stasjonen innerst i Holtekilen (HOL-I) hadde høyest konsentrasjon 
av TOC og høyest fargetall.  

Tabell 5. Middel-, minimum- og maksimumsverdi for pH, suspendert stoff, total organisk karbon (TOC) og fargetall i 
vannprøver tatt i 2021. n=9.  

 Stasjon pH Suspendert stoff 
(mg/l) 

TOC/NPOC  
(mg/l) 

Fargetall 
(Pt/l) 

HO
L-

I Min 7,7 1,8 2 5 

Snitt 8,0 3,3 3,7 10,6 

Maks 8,4 6,8 10,5 27 

HO
L-

M
 Min 7,7 1,6 1,3 2 

Snitt 8,0 3,7 3,1 7,1 

Maks 8,4 8,7 7 13 

SO
L-

M
 Min 7,8 1,7 1,6 2 

Snitt 8,0 3,6 2,7 7,3 

Maks 8,3 9 4,1 14 
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Figur 5. Suspendert stoff, total organisk karbon (TOC), pH og fargetall i vannprøver tatt i 2021. 
 
Tabell 6 og 7 og figur 6 og 7 viser konsentrasjoner av næringsstoffer og klorofyll a gjennom 
2021. I Holtekilen har total nitrogen variert mellom 310 og 1700 µg/l, med snittverdier på 836 
og 737 µg N/l med høyeste konsentrasjoner ved HOL-I. Det var noe høyere enn i Solvikbukta 
og betydelig høyere enn ved Bl4 hvor snittkonsentrasjonene lå på henholdsvis 707 og 256 
µg/l. Til sammenligning var snittkonsentrasjonene i forundersøkelsene i 2018 på 571 µg N/l 
ved HOL-M, 301 µg/l ved HOL-I, 275 µg/l ved SOL-M og 305 µg/l ved Bl4 (Greipsland 
m.fl. 2019).  
Det var noe mindre variasjon mellom stasjonene i konsentrasjon av total fosfor. I Holtekilen 
varierte konsentrasjonene mellom 4 og 57 µg/l med snittkonsentrasjoner på 15 og 21 µg/l ved 
HOL-I og HOL-M. De høyeste konsentrasjonene ble målt i mai (HOL-I) og oktober (HOL-
M). Ved Solvikbukta var middelkonsentrasjonen 14 µg/l.  
Tilstanden i Holtekilen og Solvikbukta i sommermånedene juni-august vurderes som svært 
dårlig, basert på nitrogenkonsentrasjonene (tabell 7).  
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Tabell 6. Viser gjennomsnitt-, minimum og maksimumskonsentrasjoner av ammonium, nitrat, total nitrogen, fosfat, total 
fosfor og klorofyll a for de marine prøvepunktene fra april til desember. For klorofyll a er 90 persentilen brukt i stedet for 
gjennomsnittsverdier. 

 Stasjon   NH4-N 
(µg/L) 

NO3-N 
(µg/L) 

Tot-N  
(µg/L) 

PO4-P 
(µg/L) 

Tot-P 
(µg/L) 

Klorofyll a 
P90 (µg/L) 

HO
L-

I Min 8 3 330 1 4 0,4 

Snitt 27 108 836 5 15 4,22 

Maks 69 500 1700 11 38 6,5 

HO
L-

M
 Min 4 2 310 1 7 0,3 

Snitt 24 45 737 8 21 3,24 

Maks 71 130 1500 20 57 3,6 

SO
L-

M
 Min 3 3 350 1 8 0,3 

Snitt 16 50 707 5 14 2,88 

Maks 48 130 1400 21 30 3,6 

Bl
4 

Min 3 1 130 1,1 3 0,44 

Snitt 11 48 256 3,2 8 3,48 

Maks 41 140 570 15,0 18 4.2 

 

Tabell 7. Viser gjennomsnittskonsentrasjonene av ammonium, nitrat, total nitrogen, fosfat og total fosfor for de marine 
prøvepunktene gjennom sommeren 2021 (juni-august) og for konsentrasjonene for desember. 

  Stasjon NH4-N  
(µg/L) 

NO3-N 
(µg/L) 

Tot-N  
(µg/L) 

PO4-P 
(µg/L) 

Tot-P 
(µg/L) 

 Sommer 
(Juni-August) 

HOL-I 10,0 7,7 930 4,9 8 

HOL-M 6,9 5,5 800 1,4 9 

SOL-M 9,0 14,0 803 2,0 11 

Bl4 (ref) 13,6 1,4 200 1,9 8 

Vinter 
(Desember-
Februar)* 

HOL-I 69 140 nd 11 17 

HOL-M 28 130 nd  20 25 

SOL-M 12 130 nd  21 30 

Bl4 (ref) 11 140 nd  15 18 

*For vinterperioden er kun kjemiske analyser for desember tatt med. 
 
For å klassifisere en vannforekomst så kreves det data for minst tre år (Direktoratsgruppen 
vanndirektivet, 2018), så resultatene i tabell 6 er bare en vurdering av dataene fra 2021 og må 
ikke tolkes som en fullstendig klassifisering av vannforekomsten.  
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Figur 6. Total fosfor, fosfat, total nitrogen, nitrat, ammonium og klorofyll a i vannprøver fra de marine prøvepunktene 
(HOL-I, HOL-M og SOL-M) tatt i april til desember, 2021. 
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Figur 7. Total fosfor, fosfat, total nitrogen, nitrat, ammonium og klorofyll a i vannprøver fra den marine 
referansestasjonen Bl4 tatt fra april til desember i 2021. 



  
 
 

18 NIBIO RAPPORT X (X)

Tabell 8 og figur 8 viser innhold av tungmetaller i vannprøver gjennom 2021. Alle 
prøvepunkter viste gjennomgående forhøyede konsentrasjoner av arsen mellom 0,95 og 3,10 
µg/l tilsvarende moderat tilstand. Alle stasjonene hadde også forhøyede konsentrasjoner av 
sink tilsvarende moderat eller dårlig tilstand. Den høyeste konsentrasjonen (42 µg/l) ble mål i 
april. Ved HOL-I ble det tatt en prøve med forhøyet konsentrasjon av kobber på 3,3 µg/l 
tilsvarende dårlig tilstand. Ved HOL-M ble det tatt en prøve med forhøyet konsentrasjon av 
nikkel på 9 µg/l tilsvarende moderat tilstand.  
Tabell 8. Viser gjennomsnitt-, minimum og maksimumskonsentrasjoner av tungmetaller (arsen, bly, kadmium, kobber, 
krom, kvikksølv, nikkel og sink) i de marine prøvepunktene fra april til desember.  

  

  As 
(µg/L) 

Pb 
(µg/L) 

Cd 
(µg/L) 

Cu 
(µg/L) 

Cr 
(µg/L) 

Hg 
(µg/L) 

Ni 
(µg/L) 

Zn  
(µg/L) 

HO
L-

I Min 0,95 0,03 0,021 1,70 0,10 <0,050 0,46 3,00 

Snitt 1,49 0,04 0,023 2,25 0,71 <0,050 0,83 4,95 

Maks 2,80 0,05 0,024 3,30 2,60 <0,050 2,00 7,70 

HO
L-

M
 Min 1,00 0,01 0,017 0,49 0,05 <0,050 0,34 3,90 

Snitt 1,57 0,28 0,020 1,42 0,62 <0,050 2,13 12,62 

Maks 3,10 0,60 0,022 2,50 2,00 <0,050 9,00 42,00 

SO
L-

M
 Min 1,00 0,01 0,020 0,63 0,12 <0,050 0,31 2,50 

Snitt 1,37 0,01 0,020 0,88 0,76 <0,050 0,38 3,44 

Maks 2,80 0,01 0,020 1,20 2,00 <0,050 0,41 4,50 
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Figur 8. Stolpediagram for konsentrasjoner av tungmetaller i de marine stasjonene HOL-I, HOL-M og SOL-M i 2021. 

Det ble ikke målt oljeforbindelser eller PAH over deteksjonsgrensen ved de marine stasjonene 
i 2021. 
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3.1.2 Profilmålinger og siktedyp 
Figurene 9-12 viser hvordan salinitet, turbiditet, oksygen, pH og temperatur har variert 
gjennom vannprofilen i overvåkingsperioden april til desember. Målingene viser en periode 
med lavere salinitet i juni (figur 9). SOL-M og HOL-M viste nokså likt mønster og HOL-I 
viste størst variasjon med høyest salinitet i november. Saliniteten økte med dypet, spesielt ved 
HOL-M. I juni var det mer jevnt nedover profilen.  
 

 
Figur 9.Salinitet i vannsøylen for de marine prøvepunktene målt in situ med multiparametersonde. 

 
Figur 10 viser månedlige målinger av turbiditet. Turbiditeten har stort sett vært under 5 NTU, 
og lite variasjon med dypet. I desember var det høy turbiditet sammenlignet med de andre 
målingene.  
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Figur 10. Turbiditet i vannsøylen. I den nedre figuren er målingene fra desember er fjernet for bedre å kunne se 
variasjonene samt at desember-målingene antakelig er feil på grunn av skitten sensor. 
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Figur 11 viser oksygenmålinger gjennom vannprofilen i mai til desember. Oksygenmetningen 
var høyest i mai og juni ved alle stasjoner og lavest i august og november. I august sank 
oksygenmetningen raskt fra 75 % ved overflaten til ca. 50 % ved 2 m dyp ved HOL-M og ved 
2,5 m ved SOL-M. Fra 2 m og ned til bunn var det en svak stigning ved HOL-M, mens det 
var jevnt ved SOL-M. Ved HOL-I var det en antydning til økning i oksygen mot bunn.  

Figur 11. Oksygenmetning og oksygenkonsentrasjon i vannsøylen for de marine prøvepunktene målt in situ med 
multiparametersonde. 

Figur 12 viser målinger av vanntemperatur og pH gjennom vannsøylen i Solvikbukta og 
Holtekilen. 
Ved HOL-I (innerst i Holtekilen, grunn stasjon) var det lite variasjon i vanntemperatur 
mellom topp og bunn. Variasjonen var litt større lenger ut i fjorden med størst variasjon 
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mellom overflaten og bunnen i september og desember. Vanntemperaturen var høyest i juni 
ved alle stasjoner.  
pH var høyest i juni og lavest i desember. Det var størst variasjon mellom pH i overflaten og 
bunnvannet i oktober med en tydelig nedgang i pH fra 2,5 m dyp ved HOL-M Ved SOL-M 
var det mindre variasjon gjennom dypet. 

 
Figur 12. Temperatur og pH i vannsøylen for de marine prøvepunktene målt in situ med multiparametersonde. 

 

 
 
 
Figur 13 viser siktedyp målt månedlig gjennom 2021. Siktedypet var høyest ved HOL-M hvor 
det varierte mellom 4,1 og 8,5 m. Ved SOL-M var det laveste siktedypet 3,8 m og det høyeste 
7 m. Ved HOL-I var det alltid mulig å se bunnen.  
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Tabell 9. Min, maks og middelverdier av siktedyp ved stasjonene HOL-M og SOL-M for månedene april – desember i 
2021.

 Stasjon Siktedyp 
(m) 

HO
L-

M
 Min 5 

Snitt 6,5 

Maks 8,44 

SO
L-

M
 Min 3,7 

Snitt 5,5 

Maks 7 

Figur 13. Siktedyp ved de marine prøvepunktene i 2021. Ved stasjonen HOL-I har det vært mulig å se bunnen hver gang vi 
har tatt ut vannprøve. 

3.1.3 Automatiske målinger 
Figurene 14, 15 og 16 viser et utdrag av automatiske målinger av turbiditet ved stasjonene 
HOL-I (ved 20 og 120 cm dyp) og HOL-M. Det var store problemer med begroing på 
turbiditetssensorene og mye av tidsserien var av dårlig kvalitet. Se kapittel 4.1 for utfyllende 
diskusjon. Komplette dataserier av turbiditetsmålinger er å finne i vedlegg II. 
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Figur 14. Automatiske turbiditetsmålinger ved stasjonen HOL-I, 20 cm dyp. 

Figur 15. Automatiske turbiditetsmålinger ved stasjonen HOL-I, 120 cm dyp. 
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Figur 16. Automatiske turbiditetsmålinger ved stasjonen HOL-M. 

3.1.4 Ålegress 
Under følger en kort oppsummering av de marine undersøkelsene av ålegrasenger ved 
stasjonene Holtekilen og Solviksbukta som ble utført av Norconsult i 2021. Rapporten i sin 
helhet kan leses i vedlegg IV. 

Resultatene fra den visuelle kartleggingen viste at det fortsatt er forekomster av 
undervannsenger med både ålegras og havgras i Holtekilen og Solvik. I Holtekilen ble det 
registrert høy tetthet på undervannsengene de fleste steder. I Solvik ble det også registrert høy 
tetthet på undervannsengene, men noe mindre enn i Holtekilen. Det ble også observert en del 
filamentøse alger i begge områdene, men etter beregninger av ålegrasindeks viser engen til en 
tilstandsklasse «god».  

Fra 2018 til 2021 har den nedre voksegrensen endret seg fra 5 til 3,6 meter i Holtekilen, noe 
som kan tyde på dårligere siktedyp i området. Videre har tettheten på undervannsengene økt 
fra en poengverdi på 3 til 4 ved Holtekilen, og mengden filamentøse alger har gått ned, noe 
som er en forbedring. Dette er også synlig gjennom den visuelle oversikten over engene fra 
2018 og 2021 (Tabell 4 og 5). EQR verdien har gått fra 0,675 til 0,7 for Holtekilen og fra 
0,675 til 0,725 for Solvik. Dette er en liten forbedring på begge stasjonene. Disse endringene 
har likevel ikke påvirket tilstandsklassen for engene fra 2018 til 2021. 



NIBIO RAPPORT X (X) 27

3.2 Stabekken 
På grunn av for lite vann i Stabekken nedstrøms stasjon, har det ikke vært mulig å ta ut 
vannprøver for kjemisk analyse i 2021. NIBIO har vært i kontakt med Vann- og avløpsetaten 
i Bærum kommune for å undersøke om det er problemer med lekkasje i kulvertene som 
Stabekken renner gjennom. Bærum kommune har opplyst at det ikke er registrert noen slike 
problemer og at vannføringen i Stabekken er følsom for nedbør og snøsmelting og at det er 
tilsvarende lite vann i tørre perioder.  Det ble tatt ut to vannprøver i 2021 i Stabekken 
oppstrøms stasjon (november og desember) og resultatene er presentert i tabell 10 og 11. 
Akkurat som i Holtekilen og Solvikbukta var det forhøyede konsentrasjoner av arsen innenfor 
tilstandsklasse III, moderat tilstand. Det ble også påvist en del PAH-forbindelser innenfor 
moderat og dårlig tilstand (tabell 10). Innhold av total fosfor og total nitrogen indikerer svært 
dårlig tilstand (tabell 11).  

Tabell 10. Viser konsentrasjoner av vannkjemi i vannprøver tatt i november og desember fra Stabekken oppstrøms 
stasjon (STA-O) 
Parameter Benevning 25.11.2021 16.12.2021 
Arsen (As) - filtrert µg/l 0,78 0,70 
Bly (Pb) - filtrert µg/l <0,010 0,096 
Kadmium (Cd) - 
filtrert µg/l 0,0060 0,0070 

Kobber (Cu) - 
filtrert µg/l 3,9 2,7 

Krom total (Cr) - 
filtrert µg/l 0,085 0,21 

Kvikksølv (Hg) - 
filtrert µg/l <0,002 <0,002 

Magnesium (Mg) mg/l 12 
Acenaften µg/L <0,020 0,031 
Fenantren µg/L 0,033 <0,010 
Fluoranten µg/L 0,092 0,024 
Pyren µg/L 0,094 0,033 
Benzo[a]antracen µg/L 0,024 <0,010 
Krysen/Trifenylen µg/L 0,040 0,013 
Benzo[b]fluoranten µg/L 0,031 <0,010 
Benzo[a]pyren µg/L 0,023 <0,010 
Indeno[1,2,3-
cd]pyren µg/L 0,015 0,0046 

Benzo[ghi]perylen µg/L 0,026 0,0083 
THC (>C5-C35) µg/L 300 190 
Nikkel (Ni) - filtrert µg/l 2,3 2,5 
pH 8 7,9 
Sink (Zn) - filtrert µg/l 2,2 5,0 
Sulfat (SO4) mg/l 65,8 50,8 
Suspendert stoff mg/l 260 98 
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Tabell 11. Viser konsentrasjoner av næringssalter i vannprøver tatt i november og desember fra Stabekken oppstrøms 
stasjon (STA-O) 
Parameter Benevning 25.11.2021 16.12.2021 
Total fosfor µg/l 260 98 
Total Nitrogen µg/l 3400 3000 
Nitrat-N µg/l 2300 2100 
Ammonium-N mg/l 250 190 
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3.3 Tjernsmyr 
Kartlegging av salamander på Tjernsmyr ble utført sommeren 2020 av NINA (Dervo, 2020) 
etter oppdrag fra Statens vegvesen. Norsk zoologisk forening (Elgtvedt, 2020) utførte 
fellefangst av salamander i det samme området i juni 2020 og mai 2021. NINA var på to 
befaringer i området, og arbeidet ble konsentrert rundt to dammer nær gangbrua nordøst på 
Tjernsmyr. Forekomst av salamander ble påvist ved innsamling av miljø-DNA fra disse 
dammene, og undersøkelsen dokumenterte forekomst av småsalamander. Ynglelokalitetene 
ble beskrevet som for små, gjengrodde og med for dårlig lystilgang til å kunne gi stabile 
forhold for opprettholdelse av en livskraftig salamanderbestand, og at registrert restbestand 
stod i fare for å dø ut med mindre det ble utført skjøtselstiltak. Ved fellefangst utført av Norsk 
Zoologisk forening (Elgtvedt, 2020) på de samme lokalitetene i juni 2020, med faglig støtte 
fra NINA, ble det imidlertid påvist både stor og liten salamander. Det ble fanget 11 
storsalamandere og 35 småsalamandere, både hanner og hunner av begge arter. I en samlet 
vurdering har Tjernsmyr en verdifull restbestand av både stor og liten salamander, men 
overlevelsen av salamander i området er truet av gjengroing og skyggeeffekter for 
gjenværende ynglelokaliteter som ligger nær gangbrua nordøst på Tjernsmyr. 

Figur 17. Storsalamander ved Tjernsmyr. Fra fellefangsten utført i 2020.

I 2021 ble det tatt en vannprøve i Tjernsmyr. Denne ble tatt i november og hovedresultatene 
er presentert i tabell 12 og 13. Fullstendige resultater finnes i vedlegg I. 
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Tabell 12. Viser konsentrasjoner av vannkjemi i vannprøver tatt i november og desember fra Tjernsmyr (TJE). 
Parameter Benevning 25.11.2021 
Aluminium (Al) - 
oppsluttet µg/l 110 

Arsen (As) - filtrert µg/l 55 
Bly (Pb) - filtrert µg/l 0,070 
Cyanid (CN) µg/l 1,4 
Fluorid (F) mg/l 0,52 
Jern (Fe) - oppsluttet µg/l 1700 
Kadmium (Cd) - filtrert µg/l 0,040 
Kobber (Cu) - filtrert µg/l 8,8 
Kobolt (Co) µg/l 1,7 
Krom total (Cr) - 
filtrert µg/l 6,7 

Kvikksølv (Hg) - filtrert µg/l <0,002 
Magnesium (Mg) mg/l 20 
Benzo[ghi]perylen µg/l 0,0044 
THC (>C5-C35) µg/L 130 
Nikkel (Ni) - filtrert µg/l 2,7 
pH 7,1 
Sink (Zn) - filtrert µg/l 65 
Sulfid mg/l <0,05 
Sulfat (SO4) mg/l 118 
Suspendert stoff mg/l 86 
Sølv (Ag) - oppsluttet µg/l <0,050 
Tinn (Sn) - oppsluttet µg/l 0,32 

Tabell 13. Viser konsentrasjoner av næringssalter i vannprøver tatt i november og desember fra Tjernsmyr (TJE). 
Parameter Benevning 25.11.2021 
Total fosfor µg/l 880 
Fosfat-P µg/l 
Total Nitrogen µg/l 2900 
Nitrat-N µg/l <5,0 
Ammonium-N mg/l 810 
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3.4 Stikkprøvetaking av renset avløpsvann 

3.4.1 Eilif Dues Vei (EDV) 
 
Tabell 14 viser konsentrasjoner av vannkjemi tatt av renset avløpsvann på prøvepunktet EDV 
(Riiser Larsens Vei). Renset avløpsvann blir sendt herfra til kommunalt spillvannsnett og 
videre til renseanlegget VEAS. Ingen av grenseverdiene for påslipp til spillvannsnettet gitt av 
Bærum kommune er overskredet. Se kapittel 4.3 for utfyllende diskusjon. 
 
Tabell 14. Konsentrasjoner av vannkjemi fra stikkprøver tatt av renset avløpsvann ved prøvepunktet EDV i november og 
desember 2021. Grenseverdier for påslipp til kommunalt spillvannsnett gitt av Bærum kommune vises også. 

Parameter Benevning Grenseverdi 26.11.2021 16.12.2021 

Aluminium (Al) µg/l 30 mg/l 980 210 

Ammonium (NH4) µg/l 60 mg/l 6300 4400 

Arsen (As) µg/l 1,0 mg/l 2 2 

Bly (Pb) µg/l 0,05 mg/l 6,8 1 

Cyanid (CN) µg/l 0,5 mg/l 1,1 <1,0 

Fluorid (F) mg/l 10 mg/l 0,36 0,33 

Jern (Fe) µg/l 5 mg/l 1200 390 

Kadmium (Cd) µg/l 0,002 mg/l 0,35 0.15 

Klorid (Cl) mg/l 2500 mg/l   250 

Kobber (Cu) µg/l 0,2 mg/l 20 7,8 

Kobolt (Co) µg/l 0,005 mg/l 1,6 1 

Krom total (Cr) µg/l 0,05 mg/l  1,8 1,6 

Kvikksølv (Hg) µg/l 0,002 mg/l <0,005 0,01 

Magnesium (Mg) mg/l 300 mg/l 17 23 

Olje (C10-C40) mg/l 50 mg/l 0,067* <0,50 

Nikkel (Ni) µg/l 0,05 mg/l 12 8,6 

pH   6,0-10 7,8 7,5 

Sink (Zn) µg/l 0,5 mg/l 190 53 

Sulfid mg/l 5 mg/l <0,05 <0,04 

Sulfat (SO4) mg/l 300 mg/l 178 242 

Suspendert stoff mg/l 100 mg/l 35 12 

Sølv (Ag) µg/l 0,05 mg/l <0,05 <0,05 

Tinn (Sn) µg/l 1,0 mg/l <0,01 0,18 

*Analysen av olje på vannprøven tatt den 26.11.2021 er analysert som totale hydrokarboner 
(THC) og er oppgitt som Sum THC (>C5-C35). 
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3.4.2 Grendehustomta (GREN) 
Renseanlegget ved byggeplassen på Grendehustomta sender renset avløpsvann til indre del av 
Holtekilen. Vannprøven ble tatt inne på renseanlegget før det ble sluppet ut i resipienten. Den 
25.11.2021 ble det tatt en stikkprøve av renset anleggsvann og hovedresultatene er gitt i Tabell

15. Alle resultatene av de kjemiske analysene kan gjenfinnes i vedlegg I.

Tabell 15. Konsentrasjoner av vannkjemi fra stikkprøver tatt av renset avløpsvann ved prøvepunktet EDV i november og 
desember 2021. 
Parameter Benevning 25.11.2021 
Arsen (As) - 
filtrert µg/l 0,26 

Bly (Pb) - filtrert µg/l 0,055 
Kadmium (Cd) - 
filtrert µg/l 0,010 

Kobber (Cu) - 
filtrert µg/l 0,78 

Krom total (Cr) - 
filtrert µg/l <0,050 

Kvikksølv (Hg) - 
filtrert µg/l <0,005 

BTEX (xylener 
sum) µg/l 0,4 

THC (>C5-C35) µg/L nd* 
PAH (16) µg/l nd* 
Nikkel (Ni) - 
filtrert µg/l 5 

pH 7,5 
Sink (Zn) - filtrert µg/l 11 
Suspendert stoff mg/l 25 
Total fosfor µg/l 30 
Total Nitrogen µg/l 1500 
Nitrat-N µg/l 440 
Ammonium-N µg/l 330 

*nd betyr ikke påvist.
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4 Diskusjon 

4.1 Marine prøvetakingsstasjoner 

Sammenliknet med forundersøkelsen fra 2018 (Greipsland, et al., 2019) viste konsentrasjoner 
av næringssalter stort sett et likt forløp på alle stasjonene, bortsett fra når det gjelder total 
nitrogen (tabell 16). For 2021 havnet total nitrogen i tilstandsklassen V; «Svært dårlig 
tilstand», ved stasjonene HOL-I, HOL-M og SOL-M på sommerstid mens den i 2018 havnet i 
tilstandsklasse I, «Bakgrunn». Nitrat- og ammoniumskonsentrasjonene ved de samme 
stasjonene var relativt lave på sommerstid 2021 (juni-august). Det var spesielt prøvene tatt i 
august og november som hadde høye verdier av total nitrogen. En forklaring på de høye 
konsentrasjonene av total nitrogen kan være prøvetakingsmetode. Vi har tatt en blandprøve 
fra 0-5  meters dyp i 2021, mens det i forundersøkelsen ble det tatt vannprøver fra 1-2 meters 
dyp. Det kan hende at en stor andel av målt total nitrogen består av organiske kilder som alger 
eller annet organisk materiale.  Sommeren 2018 var også meget tørr med lite avrenning til 
Holtekilen, noe som gjør at det ble tilført mindre næringssalter til vannforekomsten og 
dermed lave verdier av total nitrogen.  

Tabell 16. Sammenlikning mellom konsentrasjoner av ammonium, nitrat, total nitrogen, fosfat og total fosfor i 2021 med 
konsentrasjonene i forundersøkelsen i 2018 i sommersesongen (juni-august).

2018 2021 2018 2021 2018 2021 2018 2021 2018 2021 

Stasjon 
NH4-

N 
NH4-

N 
NO3-

N 
NO3-

N Tot-N Tot-N PO4-
P 

PO4-
P Tot-P Tot-P 

(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) 

 Juni-
August 

HOL-I 24 10 2 8 193 930 3 5 13 8 
HOL-M 10 7 1 6 157 800 1 1 7 9 
SOL-M 15 9 2 14 163 803 1 2 7 11 

Bl4 15 14 6 1 220 200 nd 2 23 8 

Det var liten forskjell mellom stasjonene i Holtekilen/Solviksbukta og Bl4. Spesielt SOL-M 
og Bl4 var svært like i prøvetaksperioden, men med høyere konsentrasjoner av total nitrogen 
ved SOL-M. Bl4 ligger lengre ute i Bærumsbassenget og denne stasjonen har antakelig av 
høyere vannutskiftning og høyere fortynning av næringsstoffer som renner av fra kilder i 
nedbørsfeltet. Det var ikke avrenning fra anleggsarbeider direkte til stasjonen SOL-M i 2021, 
og avrenning fra anleggsaktiviteter Fornebukrysset Strand startet først i november 2021. 
Imidlertid er det en rekke andre utslippskilder til områdene, blant annet fra kloakk. 

Vi gjør oppmerksom på at for å klassifisere en vannforekomst med hensyn på næringssalter, 
så kreves det data for minst tre år (Direktoratsgruppen vanndirektivet, 2018), så resultatene i 
tabell 7 er bare en vurdering av dataene fra 2021 og må ikke tolkes som en fullstendig 
klassifisering av vannforekomsten. 
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Planteplankton responderer hurtig på endringer i vekstforholdene, som lysforhold og 
næringsstoffer, og brukes som et mål på eutrofiering (Staalstrøm, et al., Undersøkelse av 
hydrografiske og biologiske forhold i Indre Oslofjord, 2021). Parameteren klorofyll a 
konsentrasjon brukes som et indirekte mål for algebiomasse. 90 persentilen for klorofyll 
brukes for klassifisering av vannforekomsten (Direktoratsgruppen vanndirektivet, 2018). 
Konsentrasjonene av klorofyll a for perioden april til oktober er vist i tabell 6. Figur 6 og 7 
viser klorofyll a konsentrasjonene for hver måned for de marine prøvepunktene. Det var stort 
sett lave konsentrasjoner av klorofyll a ved alle stasjonene, både i 2018 og i 2021. Vanntypen 
«sterkt ferskvannspåvirket», som Bærumsbassenget tilhører, inngår ikke i 
klassifiseringssystemet for planteplankton (Direktoratsgruppen vanndirektivet, 2018).  

Saliniteten i øverste vannlag, målt med multiparameter sonde, for mai var svært lav (figur 9), 
men med raskt økende salinitet nedover i dypet. Dette kan tyde på at det øverste vannlaget 
inneholdt ferskvann, muligens fra snøsmelting i nedbørsfeltet. For juni var saliniteten relativt 
lav gjennom hele profilet sammenliknet med de andre månedene. Høyeste salinitet finner vi i 
desember måned. 

Turbiditeten (figur 10) for desember måned var svært høy, med verdier på over 90 NTU i 
overflatelaget i HOL-M. Disse resultatene støttes ikke av vannkjemiske data der 
konsentrasjonene av suspendert stoff lå på mellom 0,29 mg/l og 0,59 mg/l (se figur 5). 
Siktedypet var også høyt i desember (figur 13). Dette gir oss grunn til å tro at 
turbiditetssensoren ikke var tilstrekkelig rengjort i desember og dermed forstyrret målingene 
denne måneden. Figur 10 viser turbiditeten målt i vannprofilen der målingene fra desember er 
fjernet. Resultatene viser at det var høyest turbiditet i vår og sommermånedene (mai, juni og 
august) mens høstprøvene (september, oktober og november) hadde lavest turbiditet. 

Det var svært høy oksygenmetning ved alle stasjonene i mai og juni måned med verdier på 
godt over 100%. Dette kan tyde på at det var høy algeproduksjon da disse målingene ble 
utført med påfølgende produksjon av oksygen. pH følger samme trenden, noe som igjen tyder 
på høy algeproduksjon der algene forbruker CO2 og pH øker. Lavest oksygenmetning ble 
målt i august, november og desember. pH følger omtrent den samme trenden her også. 

Siktedyp er vist i figur 13. Ved stasjonen HOL-I har det vært mulig å se ned til bunnen (ca. 2 
meter) hver gang vi har vært i felt. Minimum siktedyp ble målt ved SOL-M i juni og var på 
3,7 meter. Maksimum siktedyp ble målt ved HOL-M i november og var på 8,4 meter. 
Gjennomsnittlig siktedyp i sommerperioden (juni til august) for stasjonen HOL- M var på 5,8 
meter mens den for SOL-M var på  4,7 meter, noe som gir tilstandsklassen II, «God». Også 
her kreves det data for minst tre år for å utføre en fullstendig tilstandsklassifisering 
(Direktoratsgruppen vanndirektivet, 2018), så resultatene må anses som en foreløpig 
vurdering av resultatene. 

For tungmetaller var tilstanden relativt lik for alle stasjonene når en sammenlikner data fra 
2021 med forundersøkelsen fra 2018 (tabell 17). Arsen kom i tilstandsklassen III, «moderat», 
både i 2018 og nå i 2021, bortsett fra stasjonen HOL-I som fikk tilstandsklasse I, «bakgrunn», 
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i 2021. Det var lave konsentrasjoner av bly, kadmium, krom, kvikksølv og nikkel ved alle 
stasjonene, både i 2018 og i 2021. Det var lavere konsentrasjoner av kobber i 2021 
(tilstandsklasse II, «God») enn i 2018 (tilstandsklasse III, «Moderat»). For sink var det noe 
forhøyede verdier (tilstandsklasse III, «Moderat» og IV, «Dårlig») både i 2021 og i 2018. 
Sink kan stamme fra avrenning fra veg og slitasje av bildekk med mye tilsatt sink i 
gummiblandingen. 

Tabell 17. Sammenlikning av konsentrasjoner (middelverdier) av tungmetaller ved de marine stasjonene (arsen, bly, 
kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink) i 2018 og 2021

2018 2021 2018 2021 2018 2021 2018 2021 

Stasjon 
As As Pb Pb Cd Cd Cu Cu 

(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) 

HOL-I 1,5 0,04 nd 0,04 nd 0,023 4,2 2,3 

HOL-M 1,5 1,57 nd 0,28 nd 0,020 3,4 1,4 

SOL-M 1,2 1,17 nd 0,01 nd 0,020 3,2 0,9 

2018 2021 2018 2021 2018 2021 2018 2021 

Stasjon 
Cr Cr Hg Hg Ni Ni Zn Zn 

(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) 

HOL-I 1,1 0,7 nd <0,050 3,1 0,83 17,1 5 

HOL-M 1,0 0,6 0,1 <0,050 2,7 2,13 3,9 12,6 

SOL-M 1,3 0,8 nd <0,050 2,9 0,38 4,6 3,4 

Vi har ikke mottatt data for tungmetaller eller andre miljøgifter fra stasjonen Bl4 i 2021. 
Det ble ikke påvist olje eller andre organiske miljøgifter ved de marine stasjonene i 2021. 

Det ble gjort automatiske målinger av turbiditet på stasjonene HOL-I (20 og 120 cm dyp) og 
HOL-M (120 cm dyp) fra slutten av mai til midten av desember. Selv om turbiditetssensorene 
ble rengjort annenhver uke av teknisk personell, var det store problemer med målingene. 
Spesielt sensoren på 20 cm dyp ved HOL-I var det store problemer med. Figurene 14-16 viser 
målinger for perioden mai-juni mens komplet datasett er presentert i vedlegg II. Antakelig har 
begroingen gått svært raskt, spesielt i vekstsesongen på sommerstid, noe som har medført 
uriktige målinger. Høy båttrafikk kan også ha påvirket målingene av turbiditet. 
Totalt sett stemmer kjemien med forventningen om at disse resipientene mottar avrenning fra 
ulike kilder i urbant miljø, som vegavrenning, avrenning fra tak og tette flater, overløp og 
utslipp av kloakk samt utslipp og avrenning fra nærings- og byggeaktivitet. Det er foreløpig 
ingenting som indikerer at anleggsarbeidene har hatt dokumenterbar påvirkning på 
resipientene i Indre Oslofjord. 

4.2 Ferskvannsresipienter 
Tjernsmyr ble prøvetatt den 25.11.2021. Sink falt inn under tilstandsklasse V, «Svært dårlig 
tilstand» (65 µg/l). Sink er ofte forbundet med veiavrenning og finnes som nevnt i bildekk. 
Mye tyder på at Tjernsmyr er resipient for veiavrenning. Av de 16 forskjellige PAH’ene det 
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ble analysert for, var det kun Benzo[ghi]perylen som kom over deteksjonsgrensen. Denne 
kom i tilstandsklassen IV, «Dårlig» kjemisk tilstand. I tillegg kom arsen og kobber også i 
kategorien IV, «Dårlig» kjemisk tilstand. Det er høye verdier av næringsstoffene total fosfor, 
total nitrogen og ammonium-N. I og med at vannforekomsten ikke er klassifisert på vanntype 
så er det ikke mulig og tilstandsklassifisere vannforekomsten med hensyn på næringsstoffer. I 
hvilken som helst vannforekomst av ferskvann ville total fosfor og total nitrogen kommet i 
tilstandsklasse V, «Svært Dårlig». Det luktet kloakk av vannet da vannprøven ble tatt og det 
er en god sannsynlighet at Tjernsmyr er påvirket av kloakkutslipp.  Resipienten var ikke blitt 
påvirket av avrenning fra anleggsarbeid i forbindelse med byggingen av ny E-18 da 
vannprøven bel tatt. 
 
Det var ikke mulig å prøveta Stabekken nedstrøms stasjon i 2021 da det var for lite vann til å 
ta vannprøve (se kapittel 4.4). Stabekken oppstrøms stasjon (STA-O) regnes som 
referansestasjon oppstrøms anleggsområdet og vannkvaliteten har ikke blitt påvirket av 
anleggsarbeider i forbindelse med ny E18 utbygging. Vi velger likevel å presentere disse 
resultatene her, da vannkvaliteten er dårlig for noen parametere.  Flere PAH-forbindelser ble 
påvist i Stabekken. Fluoranten ble påvist både i november og desember og havner i 
tilstandsklasse III, «Moderat». Benzo[ghi]perylen ble påvist både i november og desember og 
kommer i tilstandsklasse IV, «Dårlig». Benzo[a]pyren ble påvist i november prøven og 
kommer i tilstandsklasse III, «Moderat». Indeno[1,2,3-cd]pyren ble påvist ved begge 
anledninger og kommer i tilstandsklasse II, «God». Benzo[b]fluoranten ble påvist i november 
og kommer i tilstandsklassen IV, «Dårlig». Biltrafikk og vedfyring antas å være de viktigste 
lokale kildene til PAH (Miljødirektoratet, 2022). 
Det er målt relativt lave konsentrasjoner av tungmetaller i STA-O, med unntak av arsen som 
havner i tilstandsklasse III, «Moderat». 
 
Det er svært høye konsentrasjoner av næringsstoffer i STA-O og både total fosfor og total 
nitrogen faller inn under tilstandsklasse V, «Svært dårlig» (tabell 10). Det er også høye 
verdier av nitrat og ammonium. Dette tyder på at denne vannforekomsten er påvirket av 
kloakk.  
 
Det ble målt relativt høye konsentrasjoner av THC i STA-O. Totale hydrokarboner (THC) 
stammer fra oljeprodukter og kildene kan være biler, anleggsmaskiner, fyringstanker og 
drivstoff (WHO, 2008). Det var veiarbeid i området ved prøvepunktet til STA-O da 
vannprøvene ble tatt, men det er usikkert om anleggsmaskiner som arbeidet her er kilden til 
forhøyede konsentrasjoner av THC. 
 
Resultatene fra 2021 og STA-O stemmer godt overens med forundersøkelsene for samme 
stasjon i 2018 som vist i tabell 18. 
 
Tabell 18. Gjennomsnittlige konsentrasjoner av vannkjemi ved Stabekken oppstrøms stasjon, basert på månedsprøver i 
forundersøkelsen i 2018 og i 2021. 
Parameter Benevning 2018 n=9 2021 n=2 

Arsen (As) - filtrert µg/l 0,6 0,74 
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Bly (Pb) - filtrert µg/l 0,2 0,05 

Kadmium (Cd) - filtrert µg/l 0,01 0,007 

Kobber (Cu) - filtrert µg/l 4,3 3,3 

Krom total (Cr) - filtrert µg/l 0,9 0,15 

Kvikksølv (Hg) - filtrert µg/l 0,002 0,001 

Magnesium (Mg) mg/l 7 12 

SUM PAH (16) µg/L 0,3 0,25 

THC (>C5-C35) µg/L 192 245 

Nikkel (Ni) - filtrert µg/l 2 2,4 

pH 7,7 7,95 

Sink (Zn) - filtrert µg/l 9,6 3,6 

Sulfat (SO4) mg/l 50 58,3 

Suspendert stoff mg/l 45 179 

Total fosfor µg/l 200 179 

Total Nitrogen µg/l 2100 3200 

Nitrat-N µg/l 1563 2200 

Ammonium-N µg/l 188 220 

4.3 Renset anleggsvann 
Det ble funnet relativt lave verdier av tungmetaller i renset anleggsvann fra Grendehustomta. 
pH på 7,5 er godt innenfor utslippskravet til Statsforvalteren (Statsforvalteren i Oslo og 
Viken, 2020). Det samme gjelder for suspenderte stoffer som hadde en konsentrasjon på 25 
mg/l. Det ble ikke påvist olje i form av THC (>C5-C35) i vannprøven. Det var høye verdier 
av nitrogen i vannprøven med en total nitrogen-konsentrasjon på 1500 µg/l. Også nitrat- og 
ammoniums-verdiene var høye (hhv. 440 og 330 µg/L). Høye nitrogenkonsentrasjoner kan 
forekomme i anleggsvann når det benyttes sprengstoff på anlegget. 

Renseanlegget på byggeplassen ved Eilif Dues Vei (EDV, også kalt Riiser Larsens vei av 
Statens Vegvesen) sender renset avløpsvann til spillvannsnettet og videre til det kommunale 
renseanlegget VEAS. For arbeider der anleggsvann samles opp og føres til spillvannsnettet og 
VEAS skal påslipp av renset anleggsvann tilfredsstille krav for påslipp til spillvannsnettet gitt 
av Bærum Kommune (vedlegg VI). Grenseverdiene er også oppgitt i tabell 14 sammen med 
resultatene fra stikkprøvetakingen utført i november og desember 2021. Ingen av 
grenseverdiene ble overskredet. Det ble imidlertid  påvist høye ammoniums-verdier, noe som 
gjerne forbindes med sprengningsarbeider på anleggsområdet. Vannprøven tatt i november 
ble ikke analysert for klorid. 

4.4 Avvik fra overvåkingsprogrammet 
Året 2021 er første året det gjennomføres miljøovervåking i forbindelse med utbyggingen av 
ny E-18 mellom Lysaker og Ramstadsletta og vi har opplevd noen oppstartsproblemer. I 
overvåkingsprogrammet for E 18 Lysaker – Ramstadsletta - Overvåkingsprogram for 
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resipienter og anleggsvann (Engebretsen, Roseth, & Skrutvold, 2022) er det spesifisert hvilke 
kjemiske parametere det skal analyseres på i vannprøvene. I perioden april til august ble det 
ikke målt THC ved de marine stasjonene og i perioden fra mai til juli ble det ikke analysert 
for tungmetaller. Det har ikke blitt analysert PCB (7) ved noen av stasjonene i 2021 (skal 
analyseres årlig ved utvalgte stasjoner). I september måned ble det ikke analysert for 
næringsstoffer ved de marine stasjonene (gjelder ikke stasjonen Bl4). Årsaken til dette, er at 
det har vært utskiftninger av personell i overvåkingsperioden og ikke alle har hatt det klart for 
seg hva som skulle analyseres. Det har blitt innført nye rutiner og det har blitt bestilt bestemte 
analysepakker hos vår leverandør, Eurofins, for at dette ikke skal skje i fremtiden. 
Overvåkingsprogrammet har også vært under store revisjoner i løpet av 2021 og 
prøvetakingsfrekvensen for flere av parameterne har blitt endret.  
Det har ikke vært mulig å prøveta stasjonen Stabekken nedstrøms (STA-N) i 2021. Årsaken 
til dette er at Stabekken prøvetas via kummer med en elektrisk vannpumpe. De gangene vi har 
vært i felt har det ikke vært nok vann til å få tatt ut vannprøve med pumpen. Det vil i 
fremtiden bli forsøkt å få tatt ut vannprøver i STA-N i perioder med høyere avrenning (ved 
nedbør og/eller snøsmelting). 
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5 Konklusjon 
Miljøovervåkingen av resipienter og anleggsvann i 2021 har vist at vannforekomstene har hatt 
varierende tilstand med hensyn på næringsstoffer, tungmetaller og organiske miljøgifter. 
I ferskvannsforekomstene Stabekken (oppstrøms stasjon) og Tjernsmyr ble det påvist høye 
verdier av næringsstoffer tilsvarende tilstandsklasse V, «Svært dårlig» og vi antar at dette 
stammer fra kloakkutslipp. Det ble påvist flere PAH-forbindelser i Stabekken oppstrøms og vi 
antar at disse stammer fra vedfyring og biltrafikk. Bortsett fra for Arsen, ble det påvist relativt 
lave verdier av tungmetaller i Stabekken. Det var ikke mulig å få tatt ut vannprøve i 
Stabekken nedstrøms stasjon i løpet av 2021 på grunn av svært lav vannføring. Stabekken 
oppstrøms stasjon er referansestasjon og er dermed ikke påvirket av anleggsvirksomhet fra 
veibyggingen. 
 
Tjernsmyr ble prøvetatt en gang i 2021 (november). Her ble det målt høye konsentrasjoner av 
sink tilsvarende tilstandsklasse V, «Svært dårlig», noe som tyder på at denne lokaliteten er 
påvirket av vegavrenning. Det ble også målt forhøyede konsentrasjoner av arsen, kobber og 
krom. PAH-forbindelsen Benzo[ghi]perylen ble påvist i vannprøven og havnet i 
tilstandsklassen IV, «Dårlig». Tjernsmyr var ikke påvirket av anleggsarbeid fra veibygging da 
vannprøven ble tatt. Det ble kartlagt salamandere i Tjernsmyr i 2020 og 2021 av NINA og 
Norsk Zoologisk forening. Det ble fanget 11 storsalamandere og 35 småsalamandere ved 
fellefangst på denne lokaliteten.  
 
Undersøkelsen av vannkvalitet i de marine vannforekomstene viste varierende 
konsentrasjoner av næringsstoffer, fra «Svært god» tilstand for nitrat til «Svært dårlig» for 
total nitrogen. Til sammenlikning kom stasjonen Bl4, som overvåkes av NIVA på oppdrag for 
Fagrådet for vann- og avløpstekninsk samarbeid i indre Oslofjord, i tilstandsklasse I, 
«Bakgrunn» med hensyn på total nitrogen. Det var relativt lave verdier av suspendert stoff i 
vannprøvene fra de marine stasjonene, med en middelverdi på 3,54 mg/l. 
De marine vannprøvene fra HOL-I, HOL-M og SOL-M viste en forhøyet konsentrasjon av 
arsen tilsvarende «Moderat» tilstand og det ble påvist forhøyede konsentrasjoner av sink, som 
gjerne forbindes med veiavrenning. I vannfasen ble det ikke påvist forhøyede konsentrasjoner 
av noen organiske miljøgifter. Undersøkelser av ålegrassenger viste at det var både ålegras og 
havgras til stede og ble klassifisert til å være i «God» tilstand. 
Gjennomsnittlig siktedyp for stasjonene HOL-M og SOL-M for sommersesongen var på 
henholdsvis 5,8 og 4,7 meter, som gir tilstandsklasse II, «God». Det ble utført automatiske 
målinger av turbiditet ved stasjonene HOL-I (20 og 120 cm dyp) og HOL-M (120 cm dyp). 
Resultatene fra disse målingene ble sterkt påvirket av begroing på sensorene og for store deler 
av overvåkingsperioden har dette medført uriktige målinger. 
Bærumsbassenget og Holtekilen får avrenning av forurensinger fra en rekke kilder og det er 
foreløpig lite som indikerer at anleggsarbeidene fra veiutbyggingen har hatt dokumenterbar 
påvirkning på resipientene i Bærumsbassenget. 
 
Stikkprøven av renset anleggsvann fra Grendehustomta viste en pH på 7,5 og konsentrasjon 
av suspendert stoff på 25 mg/l. Det ble ikke påvist olje i form av THC (>C5-C35) i 
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vannprøven. Dette er godt innenfor utslippskravet til Statsforvalteren i Oslo og Viken 
(Statsforvalteren i Oslo og Viken, 2020). Det ble imidlertid målt høye verdier av 
nitrogenforbindelser som antakelig stammer fra sprengstein. Det ble målt relativt lave verdier 
av tungmetaller i stikkprøven fra Grendehustomta. 

Renseanlegget på byggeplassen ved Riiser Larsens vei sender renset anleggsvann til 
spillvannsnettet og videre til det kommunale renseanlegget VEAS. Ingen av grenseverdiene 
som er gitt av Bærum kommune ble overskredet. Det ble imidlertid  påvist høye ammoniums-
verdier, noe som gjerne forbindes med sprengningsarbeider på anleggsområdet.  
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Vedlegg 

Vedlegg I – Analyseresultater vannprøver 
Lokalitet BI4 Marin 

Prøvetakingsdat
o 

Total 
Fosfor 

µg/l 

Fosfat (PO4-
P) 

µg/l 

Total 
Nitroge

n 
µg/l 

Ammonium
-N

µg/l

Nitritt+nitrat
-N

µg/l

Klorofyl
l A

µg/l

13.04.2021 7,2 2,3 230 NA 24 1,1 

22.04.2021 8,3 2,5 340 4,6 88 0,44 

18.05.2021 11 1,4 260 7,9 1 2,5 

31.05.2021 7,7 2,1 190 11 1,6 2,4 

14.06.2021 9 3,6 230 13 NA 2 

28.06.2021 8,3 1,2 190 5,8 1,2 4,2 

05.07.2021 9 1,1 210 5,1 NA 2,2 

14.07.2021 5,2 NA 250 14 NA 2,2 

26.07.2021 8,4 1,7 200 41 NA 0,76 

09.08.2021 5 NA 130 5,4 NA 1,3 

23.08.2021 5,3 NA 200 3,3 NA 0,65 

02.09.2021 5,5 NA 570 4,7 NA 0,59 

23.09.2021 13 2 380 17 130 1,1 

11.10.2021 18 15 11 140 3,9 

13.12.2021 0,72 

Lokalitet HOL1 Marin 2021 
Prøvetakingsdat

o 
21.04 19.05 24.06 20.07 30.08 28.0

9 
22.10 26.11 16.12 

Arsen (As), filtrert, 
µg/l 

2 1,0 1,0 0,95 1,00 2,8 

Bly (Pb), filtrert, µg/l < 0,2 < 0,20 < 0,20 0,049 < 0,010 < 0,20 

Kadmium (Cd), 
filtrert, µg/l 

< 0,2 0,024 0,024 0,023 0,021 < 0,20 

Kobber (Cu), filtrert, 
µg/l 

< 3 3,3 3,3 1,8 2,2 < 1,0 

Krom (Cr), filtrert, 
µg/l 

1 0,21 0,21 0,19 0,13 2,6 

Kvikksølv (Hg), 
filtrert, µg/l 

< 0,05 <0,002 <0,00
2 

<0,002 NA < 
0,050 

Nikkel (Ni), filtrert, 
µg/l 

2 0,51 0,51 0,46 0,72 < 2,0 

Sink (Zn), filtrert, µg/l 3 7,7 7,7 5,1 4,7 4,6 

pH målt ved 23 +/- 
2°C,  

8.2 7,9 8,4 8,3 8,0 8,0 7,8 7,7 

Konduktivitet ved 
25°C (målt ved 23 +/- 
2°C), mS/m 

2180 2650 2830 3310 3120 3430 3590 

Fargetall, mg Pt/l 27 9,0 10 5,0 11 7,0 5,0 

Turbiditet, FNU 0.93 0,59 

Suspendert stoff, mg/l 1.8 6,8 <1,5 5,4 1,8 2,3 3,1 1,8 
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Total Fosfor, µg/l 13 38 4,1 7,5 11  15 12 17 

Fosfat (PO4-P), µg/l 1.9 7,0 1,0 8,7 <1,0  4,3 4,1 11 

Total Nitrogen , µg/l 430 820 330 760 1700  410 1400 NA 

Ammonium-N , µg/l <3 8,3 11 7,9 11  19 60 69 

Nitritt+nitrat-N, µg/l 51 500 16 2,5 4,6  130 20 140 

Arsen (As), µg/l        1,3  

Bly (Pb), µg/l        < 0,20  

Kadmium (Cd), µg/l        < 0,20  

Kobber (Cu), µg/l        2,2  

Krom (Cr), µg/l        < 1,0  

Nikkel (Ni), µg/l        < 2,0  

Sink (Zn), µg/l        3,8  

Kalsium (Ca), mg/l 30000
0 

170000 240000 240000 300000  240000 270000  

Magnesium (Mg), 
mg/l 

82000
0 

470000 650000 680000 840000  740000 80000
0 

 

Natrium (Na), mg/l  340000
0 

480000
0 

570000
0 

720000
0 

 660000
0 

770000
0 

 

THC >C5-C8, µg/l       <5,0 <5,0 <5,0 

THC >C8-C10, µg/l       <5,0 <5,0 <5,0 

THC >C10-C12, µg/l       <5,0 <5,0 <5,0 

THC >C12-C16, µg/l       <5,0 <5,0 <5,0 

THC >C16-C35, µg/l       <20 <20 <20 

Sum THC (>C5-C35), 
µg/l 

      nd nd nd 

Naftalen, µg/l       < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Acenaftylen, µg/l       < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Acenaften, µg/l       < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Fluoren, µg/l       < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Fenantren, µg/l       < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Antracen, µg/l       < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Fluoranten, µg/l       < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Pyren, µg/l       < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Benzo[a]antracen, 
µg/l 

      < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Krysen/Trifenylen, 
µg/l 

      < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Benzo[b]fluoranten, 
µg/l 

      < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Benzo[k]fluoranten, 
µg/l 

      < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Benzo[a]pyren, µg/l       < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Indeno[1,2,3-
cd]pyren, µg/l 

      < 
0,0020 

< 
0,0020 

< 
0,002 

Dibenzo[a,h]antracen, 
µg/l 

      < 0,010 < 0,010 < 
0,010 
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Benzo[ghi]perylen, 
µg/l 

< 
0,0020 

< 
0,0020 

< 
0,002 

Sum PAH(16) EPA, 
µg/l 

ND ND ND 

Klorid (Cl), mg/l 11000 4100 7200 11000 13000 9400 7600 

Klorofyll A , µg/l <= 1,1 6,5 <= 2,7 <= 1,6 <=0,8 <= 0,9 <= 0,9 <= 0,4 

Kvikksølv (Hg), µg/l < 0,05 < 0,050 

Total organisk karbon 
(TOC/NPOC), mg/l 

3.6 10,5 3,0 3,4 2,2 2,8 2,1 2,0 

Lokalitet HOL-M Marin 
Prøvetakingsdat

o 
21.04 19.05 24.06 20.07 30.08 28.09 22.10 26.11 16.12 

Arsen (As), filtrert, 
µg/l 

2 1,1 1,1 1,0 1,1 2,8 

Bly (Pb), filtrert, µg/l 0.6 < 0,20 < 0,20 0,014 < 0,010 < 0,20 

Kadmium (Cd), 
filtrert, µg/l 

< 0,2 0,017 0,017 0,022 0,021 < 0,20 

Kobber (Cu), filtrert, 
µg/l 

< 3 2,5 2,5 1,1 1,6 < 1,0 

Krom (Cr), filtrert, 
µg/l 

2 0,16 0,16 0,17 0,13 2,6 

Kvikksølv (Hg), 
filtrert, µg/l 

< 0,05 <0,002 <0,002 NA NA < 
0,050 

Nikkel (Ni), filtrert, 
µg/l 

9 0,43 0,43 0,45 0,44 < 2,0 

Sink (Zn), filtrert, µg/l 42 5,5 5,5 6,6 3,9 4,6 

pH målt ved 23 +/- 
2°C,  

8.1 8,1 8,4 8,3 7,9 7,9 7,8 7,7 

Konduktivitet ved 
25°C (målt ved 23 +/- 
2°C), mS/m 

3530 2650 2900 3400 3370 3570 3590 

Fargetall, mg Pt/l 13 9,0 8,0 5,0 8,0 5,0 5,0 

Turbiditet, FNU 0.72 0,59 

Suspendert stoff, mg/l 1.6 1,8 4,0 8,7 1,8 3,0 5,3 1,8 

Total Fosfor, µg/l 19 21 7,3 13 7,4 57 19 17 

Fosfat (PO4-P), µg/l 5.9 4,4 <1 1,7 1,1 11 13 11 

Total Nitrogen , µg/l 480 390 310 690 1400 390 1500 NA 

Ammonium-N , µg/l 6.7 5,2 9,2 4,1 7,3 59 71 69 

Nitritt+nitrat-N, µg/l 36 91 12 2,0 2,4 69 17 140 

Arsen (As), µg/l 1,7 

Bly (Pb), µg/l < 0,20 

Kadmium (Cd), µg/l < 0,20 

Kobber (Cu), µg/l 1,9 

Krom (Cr), µg/l < 1,0 

Nikkel (Ni), µg/l < 2,0 

Sink (Zn), µg/l 2,7 

Kalsium (Ca), mg/l 32000
0 

280000 260000 250000 310000 290000 310000 

Magnesium (Mg), 
mg/l 

86000
0 

690000 700000 720000 88000
0 

870000 970000 
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Natrium (Na), mg/l 580000
0 

580000
0 

590000
0 

680000
0 

700000
0 

790000
0 

THC >C5-C8, µg/l <5,0 <5,0 <5,0 

THC >C8-C10, µg/l <5,0 <5,0 <5,0 

THC >C10-C12, µg/l <5,0 <5,0 <5,0 

THC >C12-C16, µg/l <5,0 <5,0 <5,0 

THC >C16-C35, µg/l <20 <20 <20 

Sum THC (>C5-C35), 
µg/l 

nd nd nd 

Naftalen, µg/l < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Acenaftylen, µg/l < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Acenaften, µg/l < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Fluoren, µg/l < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Fenantren, µg/l < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Antracen, µg/l < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Fluoranten, µg/l < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Pyren, µg/l < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Benzo[a]antracen, 
µg/l 

< 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Krysen/Trifenylen, 
µg/l 

< 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Benzo[b]fluoranten, 
µg/l 

< 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Benzo[k]fluoranten, 
µg/l 

< 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Benzo[a]pyren, µg/l < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Indeno[1,2,3-
cd]pyren, µg/l

< 
0,0020 

< 
0,0020 

< 
0,002
0 

Dibenzo[a,h]antracen, 
µg/l 

< 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Benzo[ghi]perylen, 
µg/l 

< 
0,0020 

< 
0,0020 

< 
0,002
0 

Sum PAH(16) EPA, 
µg/l 

ND ND ND 

Klorid (Cl), mg/l 12000 5600 6200 10000 15000 11000 9700 

Klorofyll A , µg/l <= 0,3 <= 3,6 <= 3,0 <= 1,5 <=0,7 <= 1,2 <= 0,5 <= 0,4 

Kvikksølv (Hg), µg/l < 0,05 < 0,050 

Total organisk karbon 
(TOC/NPOC), mg/l 

7 4,3 2,9 2,8 1,9 2,9 1,6 2,0 

Lokalitet SOL-M Marin 
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Prøvetakingsdat
o 

21.04 19.05 24.06 20.07 30.08 28.09 22.10 26.11 16.12 

Arsen (As), filtrert, 
µg/l 

1 1,2 1,2 1,0 1,1 2,8 

Bly (Pb), filtrert, µg/l < 0,2 < 0,20 < 0,20 0,010 < 0,010 < 0,20 

Kadmium (Cd), 
filtrert, µg/l 

< 0,2 0,020 0,020 0,020 0,020 < 0,20 

Kobber (Cu), filtrert, 
µg/l 

< 3 1,2 1,2 0,80 0,90 < 1,0 

Krom (Cr), filtrert, 
µg/l 

2 0,12 0,12 0,13 0,14 1,4 

Kvikksølv (Hg), 
filtrert, µg/l 

< 0,05 <0,002 <0,002 0,012 NA < 
0,050 

Nikkel (Ni), filtrert, 
µg/l 

< 2 0,38 0,38 0,41 0,40 < 2,0 

Sink (Zn), filtrert, µg/l 4 3,5 3,5 2,7 2,5 < 2,0 

pH målt ved 23 +/- 
2°C,  

8.1 8,0 8,3 8,3 7,9 8,0 7,8 7,8 

Konduktivitet ved 
25°C (målt ved 23 +/- 
2°C), mS/m 

3450 2660 2920 3480 3340 3570 3980 

Fargetall, mg Pt/l 14 10 8,0 4,0 8,0 5,0 2,0 

Turbiditet, FNU 0.69 0,48 

Suspendert stoff, mg/l 1.7 1,9 1,9 9,0 <1,5 2,5 4,6 <1,5 

Total Fosfor, µg/l 9.8 12 8,4 16 9,7 13 12 30 

Fosfat (PO4-P), µg/l 2.2 1,4 1,9 2,4 1,6 4,7 4,7 21 

Total Nitrogen , µg/l 370 420 370 840 1200 350 1400 NA 

Ammonium-N , µg/l 7.3 14 15 3,3 8,8 23 48 12 

Nitritt+nitrat-N, µg/l 21 110 36 2,5 3,6 82 17 130 

Arsen (As), µg/l 1,6 

Bly (Pb), µg/l < 0,20 

Kadmium (Cd), µg/l < 0,20 

Kobber (Cu), µg/l 1,1 

Krom (Cr), µg/l < 1,0 

Nikkel (Ni), µg/l < 2,0 

Sink (Zn), µg/l < 2,0 

Kalsium (Ca), mg/l 34000
0 

280000 250000 250000 320000 250000 310000 

Magnesium (Mg), 
mg/l 

90000
0 

810000 660000 700000 930000 840000 970000 

Natrium (Na), mg/l 60000
00 

570000
0 

580000
0 

710000
0 

740000
0 

80000
00 

THC >C5-C8, µg/l <5,0 <5,0 <5,0 

THC >C8-C10, µg/l <5,0 <5,0 <5,0 

THC >C10-C12, µg/l <5,0 <5,0 <5,0 

THC >C12-C16, µg/l <5,0 <5,0 <5,0 

THC >C16-C35, µg/l <20 <20 <20 

Sum THC (>C5-C35), 
µg/l 

nd nd nd 

Naftalen, µg/l < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Acenaftylen, µg/l < 0,010 < 0,010 < 
0,010 
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Acenaften, µg/l       < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Fluoren, µg/l       < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Fenantren, µg/l       < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Antracen, µg/l       < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Fluoranten, µg/l       < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Pyren, µg/l       < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Benzo[a]antracen, 
µg/l 

      < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Krysen/Trifenylen, 
µg/l 

      < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Benzo[b]fluoranten, 
µg/l 

      < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Benzo[k]fluoranten, 
µg/l 

      < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Benzo[a]pyren, µg/l       < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Indeno[1,2,3-
cd]pyren, µg/l 

      < 
0,0020 

< 
0,0020 

< 
0,002
0 

Dibenzo[a,h]antracen, 
µg/l 

      < 0,010 < 0,010 < 
0,010 

Benzo[ghi]perylen, 
µg/l 

      < 
0,0020 

< 
0,0020 

< 
0,002
0 

Sum PAH(16) EPA, 
µg/l 

      ND ND ND 

Klorid (Cl), mg/l 13000 5100 7000 10000 14000  9700 5100  

Klorofyll A , µg/l <= 1,2 <= 2,4 <= 1,5 <= 1,7 <=1,1  <= 3,6 <= 0,7 <= 0,3 

Kvikksølv (Hg), µg/l < 0,05       < 0,050  

Total organisk karbon 
(TOC/NPOC), mg/l 

3,4 4,1 3,0 2,8 2,0  2,9 1,6 1,7 

 
 
Andre 

Stasjon STA-OPP TJE EDV GREN 
Prøvetakingsdato 26.11 16.12 26.11 26.11 16.12 26.11 

Arsen (As), filtrert, µg/l 0,78 0,70 55 1,7  0,26 

Bly (Pb), filtrert, µg/l < 0,010 0,096 0,070 0,022  0,055 

Kadmium (Cd), filtrert, µg/l 0,0060 0,0070 0,040 0,17  0,010 

Kobber (Cu), filtrert, µg/l 3,9 2,7 8,8 7,7  0,78 

Krom (Cr), filtrert, µg/l 0,085 0,21 6,7 0,33  < 0,050 

Kvikksølv (Hg), filtrert, µg/l <0,002 <0,002 <0,002 NA  <0,002 

Nikkel (Ni), filtrert, µg/l 2,3 2,5 2,7 7,4  5,0 

Sink (Zn), filtrert, µg/l 2,2 5,0 65 61  11 

pH målt ved 23 +/- 2°C,  8,0 7,9 7,1 7,8 7,5 7,5 

Konduktivitet ved 25°C (målt ved 
23 +/- 2°C), mS/m 

67,6 99,2 101 138  79,1 

Fargetall, mg Pt/l  8,0     

Turbiditet, FNU  22     
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Suspendert stoff, mg/l 260 98 86 35 12 25 

Total Fosfor, µg/l 230 270 880 560 2,8 30 

Fosfat (PO4-P), µg/l 2,2 

Total Nitrogen , µg/l 3400 3000 2900 6100 210 1500 

Ammonium-N , µg/l 11 

Nitritt+nitrat-N, µg/l 2,1 

THC >C5-C8, µg/l <10 <5,0 <10 <5,0 <5,0 

THC >C8-C10, µg/l <10 <5,0 <10 <5,0 <5,0 

THC >C10-C12, µg/l <10 6,4 <10 <5,0 <5,0 

THC >C12-C16, µg/l <10 9,9 <10 6,1 <5,0 

THC >C16-C35, µg/l 300 180 130 61 <20 

Sum THC (>C5-C35), µg/l 300 190 130 67 nd 

Naftalen, µg/l < 0,020 < 0,010 < 0,020 < 0,010 < 0,010 

Acenaftylen, µg/l < 0,020 < 0,010 < 0,020 < 0,010 < 0,010 

Acenaften, µg/l < 0,020 0,031 < 0,020 < 0,010 < 0,010 

Fluoren, µg/l < 0,020 < 0,010 < 0,020 < 0,010 < 0,010 

Fenantren, µg/l 0,033 < 0,010 < 0,020 < 0,010 < 0,010 

Antracen, µg/l < 0,020 < 0,010 < 0,020 < 0,010 < 0,010 

Fluoranten, µg/l 0,092 0,024 < 0,020 < 0,010 < 0,010 

Pyren, µg/l 0,094 0,033 < 0,020 < 0,010 < 0,010 

Benzo[a]antracen, µg/l 0,024 < 0,010 < 0,020 < 0,010 < 0,010 

Krysen/Trifenylen, µg/l 0,040 0,013 < 0,020 < 0,010 < 0,010 

Benzo[b]fluoranten, µg/l 0,031 < 0,010 < 0,020 < 0,010 < 0,010 

Benzo[k]fluoranten, µg/l < 0,020 < 0,010 < 0,020 < 0,010 < 0,010 

Benzo[a]pyren, µg/l 0,023 < 0,010 < 0,020 < 0,010 < 0,010 

Indeno[1,2,3-cd]pyren, µg/l 0,015 0,0046 < 0,0040 < 0,0020 < 0,0020 

Dibenzo[a,h]antracen, µg/l < 0,020 < 0,010 < 0,020 < 0,010 < 0,010 

Benzo[ghi]perylen, µg/l 0,026 0,0083 0,0044 < 0,0020 < 0,0020 

Sum PAH(16) EPA, µg/l ND ND 

Klorid (Cl), mg/l 160 250 

Total organisk karbon 
(TOC/NPOC), mg/l 

7,6 15 38 11 18 

Kvikksølv (Hg), oppsluttet, µg/l < 0,005 0,005 < 0,005 < 0,005 0,010 < 0,005 

Arsen (As), oppsluttet, µg/l 0,93 1,2 73 2,0 2,0 0,31 

Bly (Pb), oppsluttet, µg/l 0,58 3,8 0,65 6,8 1,0 0,76 

Kadmium (Cd), oppsluttet, µg/l 0,011 0,064 0,11 0,35 0,15 0,014 

Kobber (Cu), oppsluttet, µg/l 7,3 20 12 20 7,8 1,7 

Krom (Cr), oppsluttet, µg/l < 0,50 3,9 10 1,8 1,6 1,0 

Nikkel (Ni), oppsluttet, µg/l 2,7 6,7 3,3 12 8,6 5,6 

Sink (Zn), oppsluttet, µg/l 6,7 37 110 190 53 30 

Turbiditet, fnu 17 17 26 20 

Fluorid (F), mg/l 0,24 0,52 0,36 0,33 0,14 

Sulfat (SO4), µg/l 65,8 50,8 118 178 72,4 

Ammonium (NH4-N), µg/l 250 190 810 6300 4400 330 

Nitrat (NO3-N), µg/l 2300 2100 <5,0 710 440 
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Cyanid, total, µg/l <1,0 1,4 1,1 <1,0 <1,0 

Aluminium (Al), oppsluttet, µg/l 120 110 980 210 1400 

Jern (Fe), oppsluttet, µg/l 230 1700 1200 390 170 

Kobolt (Co), oppsluttet ICP-MS, 
µg/l 

0,43 1,7 1,6 1,0 0,26 

Magnesium (Mg), oppsluttet, 
mg/l 

12 20 17 23 20 

Sølv (Ag), oppsluttet ICP-MS, 
µg/l 

< 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 

Tinn (Sn), oppsluttet ICP-MS, 
µg/l 

< 0,10 0,32 < 0,10 0,18 < 0,10 

Sum PAH(16) EPA, µg/l 0,38 0,0044 

Sulfid-S, mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Alifater >C5-C8, mg/l < 0,020 < 0,020 

Alifater >C8-C10, mg/l < 0,020 < 0,020 

Alifater >C10-C12, mg/l < 0,020 < 0,020 

Alifater >C12-C16, mg/l < 0,020 < 0,020 

Alifater >C16-C35, mg/l < 0,050 < 0,050 

Oljetype < C10, Utgår Utgår 

Oljetype > C10, Utgår Utgår 

Benzen, µg/l < 0,10 < 0,10 

Toluen, µg/l 0,10 < 0,10 

Etylbenzen, µg/l < 0,10 < 0,10 

m,p-Xylen, µg/l < 0,20 0,21 

o-Xylen, µg/l < 0,10 0,19 

Xylener (sum), µg/l ND 0,40 
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Vedlegg II - Automatiske målinger – Turbiditet 
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Vedlegg III – Avvik og hendelser 
Dato Prøvepunkt Avvik Årsak Kommentar 
26.11.

2021 
Renseanlegg 
Grendehustomta 

Stabekken 
nedstrøms 

Prøve 
utgår Ikke vann 

16.12.
2021 

Renseanlegg 
Grendehustomta Prøve utgår 

Ikke 
vann 

Melding fra Skanska om at de måtte tømme 
beholderen på grunn av frost i utløpsrør. 

16.12.
2021 

Stabekken 
nedstrøms Prøve utgår 

Ikke 
vann 

Vedlegg IV - Rapport Norsk Zoologisk forening – 
Salamanderundersøkelser 2021 

Vedlegg V - Rapport Norconsult – Ålegressundersøkelser 2021 
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Forord 
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utbyggingen av E18 Vestkorridoren var det ønskelig å vite mer om hvor salamanderne 
oppholder seg om vinteren og mulige vandringsveier. Undertegnende ble bedt å bistå i 
dette arbeidet. 
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1 Bakgrunn 

1.1 Funn av storsalamander 
Våren 2020 kartla Norsk Zoologisk Forening (NZF) forekomsten av salamandere i utvalgte 
lokaliteter i Oslo- og Bærum kommune (Elgtvedt 2020). I Tjernsmyr ble det funnet både 
småsalamander (Lissotriton vulgaris) og storsalamander (Triturus cristatus). Informasjonen 
for mange av dammene var fra eldre feltundersøkelser, og målet med kartleggingen var å 
oppdatere kunnskapen til utvalgte amfibielokaliteter. 

 
Tjernsmyr var intet unntak, og sist lokaliteten hadde blitt undersøkt for amfibier før 2020 
var på 90-tallet (Dolmen 1994). Det ble den gang funnet larve av småsalamander. I 2020 ble 
det foretatt innsamling av prøver for miljø-DNA for å kartlegge salamandre i lokaliteten 
(Dervo & Taugbøl 2020). Denne gangen ble det igjen kun påvist småsalamander i Tjernsmyr. 

 
Da Vegvesenet ble kjent med NZFs funn av den rødlistede storsalamander i det berørte 
planområdet (Figur 1.1), må dette tas hensyn til under utbyggingen av E18 Vestkorridoren. 
Naturmangfoldloven stiller krav om at offentlige beslutninger som berører naturmangfold 
skal bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse 
og økologiske tilstand (§ 8). 

 
Kunnskap om viktige trekkruter og mulige overvintringssteder til salamanderne vil derfor 
være av stor betydning før rampen som går ut av Granfosstunnelen skal senkes. Dette vil 
direkte berøre østsiden av Tjernsmyr ved gangbruen. Arbeidet planlegges å påbegynnes i 
2026. 

 

Figur 1.1. Kartet viser hvor Tjernsmyrområdet ligger innenfor svart sirkel. Kilde QGIS. 



1.2 Vandring til yngledammen og overvintringssteder 
Norge har 6 amfibiearter og 2 av artene er salamandere, småsalamander (LC - Livskraftig) 
og storsalamander (NT - Nær truet), se Figur 1.2. Alle amfibiene har til felles at de har et 
todelt liv, et på land og et i vann. Hver vår etter at salamanderne våkner fra dvale, trekker 
dyrene mot vann – til yngledammen. Det er i vann parring og eggleggingen kan skje, ved 
tørke eller lav vannstand vil det ikke bli vellykket rekruttering til bestanden. 

I Sør-Norge vil de fleste salamanderne starte vandringen i mars til midten av april, og dyra 
vil forlate yngledammen ca. i midten av juni. Det betyr at salamanderne tilbringer 
mesteparten av tiden på land. Det er ikke tilfeldig hvor dyrene vandrer om våren, men 
salamanderne trekker stort sett i rette linjer til den samme ynglelokaliteten der de ble 
klekket (Dervo & van der Kooij). Om det er flere vann i nærheten, har storsalamander større 
preferanse å velge den samme lokaliteten år etter år (Griffiths 2010). 

Salamanderne vandrer ikke langt fra overvintringsplassen til yngledammen. Mer enn 70 
prosent av dyrene overvintre innenfor 100 meter fra yngledammen (Dervo & van der Kooij). 
Er kvaliteten på overvintringsstedene god i området rundt ynglelokaliteten, kan den største 
delen av bestanden holde seg innenfor 50 meter. Salamandere er nattaktive dyr. Derfor 
forgår vandringen når det er mørkt og gjerne etter en dag med nedbør og temperaturen er 
høyere enn 4 °C. 

Figur 1.2. Bilde tatt fra Tjernsmyr etter rusefangsten 20.-21. mai, storsalamander hunn fra. Foto: 
Irene Elgtvedt ©. 



2 Metode 
 

Fredag 23. april, samme dagen oppdraget ble gitt ble det utført kveldsbefaring med 
lommelykt. Arbeidet ble utført ved flere kveldsbefaringer med lommelykt for å finne ut 
hvor salamanderne vandrer for å komme til under gangbroen – der salamanderne yngler. 
Det ble også foretatt rusefangst 20.-21 mai og 20.-21. juni. 

 
Ledegjerder kan også brukes for å kartlegge overvintringsområder og hvor salamanderne 
trekker til vannet ved vårvandring (Dervo & van der Kooij 2020). Det ville ha gitt mer presis 
oversikt over trekkruter. Ledergjerder må derimot settes opp i god tid før vårvandringen 
starter opp (Skei, m.fl. 2010). Derfor ble kveldsbefaringer med lommelykt vurdert som best 
metode når vårvandringen allerede var godt i gang. 

 
For fangst av larver og voksne dyr kreves det en egen tillatelse fra Miljødirektoratet. 
Fangsttillatelsen ble gitt før arbeidet startet, og alle retningslinjer gitt av Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus om desinfisering av fangstutstyr og adferd for å hindre spredning av 
smittsomme amfibiesykdommer ble fulgt (Miljødirektoratet og Mattilsynet 2018). 
Retningslinjene skal bidra til å forhindre at spredning av den sykdomsframkallende 
algesoppen Batrachochytrium dendrobatidis. Algesoppen ble for første gang påvist i 
Akershus i 2017 (Taugbøl m.fl. 2017). Ruser og alt annet feltutstyret som ble brukt til 
arbeidet ble desinfisert med Virkon S. 

 
Det ble brukt nettingruser til fangst av salamander som egentlig er beregnet til ørekytefisk 
(Figur 2.1). Det er derfor viktig å plassere en tom halvlitersflaske inne i rusa for å tilpasse 
den til fangst av salamander. Det gjøres for at rusen skal holde seg flytende og gi fangede 
dyr tilgang til luft, spesielt viktig for vanntemperaturer høyere enn 15 ºC (Skei, m.fl. 2010). 
Ruser er en passiv fangstmetode og det benyttes ikke åte i fellene. For de voksne skjer dette 
i forbindelse med reproduktiv aktivitet. Det er aktiviteter i forbindelse med parring, 
egglegging eller matsøk som fører dyrene inn i fellene. Salamanderne kan i utgangspunktet 
fanges i ruser fra de ankommer ynglelokaliteten til de de forlater ynglelokaliteten. 

 

 
Figur 2.1. Feller med tomme halvlitersflasker plassert i rusene. Foto: Irene Elgtvedt ©. 



3 Resultater 

3.1 Befaringer 
 

Det ble foretatt 3 kveldsbefaringer. Den første befaringen var det svært tørt i vegetasjonen 
og forholdene lå derfor ikke til rette for vandring. Kveldsbefaringen 4. mai var det både 
nedbør og varmt nok, og da ble det observert flere salamandere på vandring (Tabell 3.1). 
Alle observasjonene var i nordenden av ynglelokaliteten, under og langs etter 
Granfosstunnelen (Figur 3.1 og Figur 3.2). 

 
 
Tabell 3.1. Oversikt over befaringer, dato/tidspunkt og observerte salamander på vandring. 

 

Dato Tidspunkt Temperatur °C Observasjon av salamander Merknad 
23.04.2021 21:10-22:00 6.5 -4,5 ingen Tørt -skogbrannfare 
04.05.2021 22:30-23:15 6,5-5,5 6 storsal. ♂, 1 storsal.♀ , 4 småsal. ♂ Regn - fuktig bakke 
06.05.2021 23:00-00:00 6,0-5,5 ingen Opphold - fuktig bakke 
07.05.2021 12:15-15:30 10,0-11,5 1 småsal. ♂ Pent vær 

 

3.2 Rusefangst 
Det ble satt ruser der det var nok vann til å plassere ut rusene. Det ble totalt 5 ruser. 20.- 
21. mai ble det fanget totalt 13 storsalamander (6 hanner og 7 hunner) og totalt 39 
småsalamander (22 hanner og 17 hunner), se Tabell 3.2. En måned senere kan man 
allerede se at det er betydelig mindre fangst. Det kan tyde på at dyrene har forlatt vannet 
og er ferdig med forplantningen. 20.-21. juni ble det fanget 6 storsalamander (6 hanner og 
ingen hunner) og 19 småsalamander (17 hanner og 2 hunner), se Tabell 3.3. 

 
 
Tabell 3.2. 20.-21.mai. Antall små- og storsalamander registrert i fellene. 

 

Art og kjønn Ruse 1 Ruse 2 Ruse 3 Ruse 4 Ruse 5 Sum 
Småsal. ♂ 3 1 4 1 13 22 
Småsal. ♀ 4 1 6 0 6 17 
Småsal. Larve/juv 0 0 0 0 0 0 

Storsal. ♂ 0 0 1 3 2 6 
Storsal. ♀ 1 0 1 1 4 7 
Storsal. Larve/juv 0 0 0 0 0 0 

 
 
Tabell 3.3. 20.-21.juni. Antall små- og storsalamander registrert i fellene. 

 

Art og kjønn Ruse 1 Ruse 2 Ruse 3 Ruse 4 Ruse 5 Sum 
Småsal. ♂ 3 2 4 5 3 17 
Småsal. ♀ 0 1 0 1 0 2 
Småsal. Larve/juv 0 0 0 0 0 0 

Storsal. ♂ 1 0 2 2 1 6 
Storsal. ♀ 0 0 0 0 0 0 
Storsal. Larve/juv 0 0 0 0 0 0 
 



3.1 Trekkveier og overvintringssteder 
Salamandernes overvintringssteder og trekkveier er lokalisert i nordenden av Tjernsmyr. 
Overvintringen skjer i jordhuler til småpattedyr, under røtter og sprekker langs 
Granfosstunnelen (Figur 3.4 og Figur 3.5). Også i skogen og terrenget rundt sørenden er 
godt egnet til landhabitat og overvintring. 

 

Figur 3.1. Oversikt over plassering av ruser i ynglelokaliteten til salamanderne. 



 
 

Figur 3.2. Oversikt over plassering av ruser, overvintringsområder og mulige overvintringsområde 
for salamanderne på Tjernsmyr. Området innenfor den blå linjen er befart. Kilde QGIS. 

 
 

 
Figur 3.3. Oversikt over vandreretninger. I området mellom nr. 3 og nr. 4. består av tett vegetasjon 
av takrør og derfor ikke godt egnet for vandring. Kartgrunnlag: Norges kartverk 



 
 

Figur 3.4. Bildet tatt ca. 5 meter fra ynglelokaliteten under rampen som fører ut av 
Granfosstunnelen i nordenden. Foto: Irene Elgtvedt ©. 

 

 

 
Figur 3.5. Her vises større sprekker egnet for frostfrie overvintringssteder. Bildet tatt vest for 
Granfosstunnelen ca. 10 meter fra ynglelokaliteten. Foto: Irene Elgtvedt ©. 



 
 
 

4 Konklusjon og anbefalinger 

Utbyggingen av E18 Vestkorridoren skal etter planen senke rampen ut fra 
Granfosstunnelen. Det vil få negative konsekvenser for salamanderbestanden og skade 
ynglelokaliteten som ligger under gangbroen. Salamanderbestanden har med all 
sannsynlighet ynglet i større deler av Tjernsmyr før det grodde til og mesteparten av 
vannspeilet ble borte. Gangbruen har fungert som en «vegetasjonssperre» og sikret nok 
vann til salamanderne til å yngle med nok nedbør. 

Før anleggsperioden og arbeidet starter anbefales det å lage en erstatningsdam som 
salamanderne fortsatt kan reprodusere seg og yngle. Det burde prioriteres først, fordi det 
tar tid å etablere et nytt habitat som salamanderne vil ta i bruk framfor «kjent» plass under 
gangbroen. I enkelte tilfeller må salamanderne fysisk transporteres for å introduseres til ny 
ynglelokalitet. Det er særlig storsalamander som foretrekker samme ynglelokalitet der dem 
ble klekket. 

For å unngå tap av salamander bør det etableres ledegjerde eller en fysisk sperring på land 
langs hele gangbroen. Dette for å forhindre at salamanderne trekker under rampen øst for 
Tjernsmyr. Derfor må ikke ledegjerdet settes opp før etter at dyrene har vandret til 
ynglelokaliteten, slik at ikke overvintrende dyr sperres inne. Det anbefales derfor å gjøre 
overvintringsstedene ved og under rampen til Granfosstunnelen utilgjengelig slik at dyrene 
heller kan trekke inn mot skogen. 
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 Sammendrag 

I forbindelse med veiutbygging av ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta har Norconsult fått i oppdrag å 
utføre marine oppfølgingsundersøkelser av ålegrasenger i påvirkningsområdet, Holtekilen og Solvik. 
Kartleggingen er en oppfølging av kartlegging gjort i 2018 av NIBIO med samarbeidspartnere Norconsult og 
LFI (Laboratorium for Ferskvannsøkologi og Innlandsfiske, UiO). 

Undersøkelsene gjøres som en del av miljøoppfølgingen og resipientovervåking for utbygging av E18 
mellom Lysaker og Ramstadsletta. I 2021 er det gjort forberedende arbeider med riving av bygg, sprenging 
og oppfylling av masser samt etablering av riggområder. Hovedresipienten i prosjektet er Sandvika ved 
Holtekilen og Solvikbukta. Ålegrasengene som ble kartlagt i forundersøkelsene er pekt ut som spesielt 
viktige å følge opp slik at de ikke forringes som følge av anleggsaktivitet.  

Den 10. august 2021 ble det gjennomført en visuell kartlegging med bruk av ROV (Blueye) i Holtekilen og i 
referanseområdet Solvik for å vurdere forekomst, utbredelse og tilstand for ålegras.  

Resultatene fra den visuelle kartleggingen viste at det fortsatt er forekomster av undervannsenger med både 
ålegras og havgras i Holtekilen og Solvik. I Holtekilen ble det registrert høy tetthet på undervannsengene de 
fleste steder. I Solvik ble det også registrert høy tetthet på undervannsengene, men noe mindre enn i 
Holtekilen. Det ble også observert en del filamentøse alger i begge områdene, men etter beregninger av 
ålegrasindeks viser engen til en tilstandsklasse «god».  

Fra 2018 til 2021 har den nedre voksegrensen endret seg fra 5 til 3,6 meter i Holtekilen. Noe som kan tyde 
på dårligere vannsikt i området. Videre har tettheten på undervannsengene økt fra en poengverdi på 3 til 4 
ved Holtekilen, og mengden filamentøse alger har gått ned, noe som er en forbedring. Dette er også synlig 
gjennom den visuelle oversikten over engene fra 2018 og 2021 (Tabell 4 og 5). EQR verdien har gått fra 
0,675 til 0,7 for Holtekilen, noe som viser en minimal forbedring. For Solvik har EQR verdien gått fra 0,675 til 
0,725 som er en litt større forbedring. Disse endringene har likevel ikke påvirket endringer i tilstandsklasse 
for engene i 2018 til 2021. 
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1 Bakgrunn 
I forbindelse med veiutbygging av ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta har Norconsult fått oppdrag å 
utføre marine oppfølgingsundersøkelser av ålegrasenger i påvirkningsområdet, Holtekilen og Solvikbukta.  

Veiarbeidene hadde oppstart 3. november 2020. Bærumsdiagonalen fra Gjønnes til Strand, samt ny 
adkomst til Fornebu inngår i prosjektet. I 2018 foretok NIBIO med samarbeidspartnere Norconsult og LFI 
(Laboratorium for Ferskvannsøkologi og Innlandsfiske, UiO) forundersøkelser av vannforekomster som kan 
bli berørt av utbyggingen. Undersøkelsene omfattet resipienter både i ferskvann og i kystsonen. I marint 
miljø og i strandsonen ble det utført undersøkelser for å klarlegge naturverdi og lokalt naturmangfold.  

Marinbiologiske undersøkelser i 2018 viste forekomst av undervannsenger både i Solvik og Holtekilen. De 
registrerte undervannsengene hadde både ålegras og havgras til stede. Etter beregningen av EQR ble 
engene i Solvik og Holtekilen klassifisert i tilstandsklasse II, dvs. «god» tilstand. 

1.1 Undervannsenger 
Kunnskap og verdi av marine naturtyper er viktig for bevaring av marint biologisk mangfold. Ålegrasenger og 
andre undervannsenger vokser i grunne områder, vanligvis ned til 2-5 meters dybde (men kan også vokse 
dypere). De finnes spesielt i grunne sund og beskyttede, langgrunne bukter og tidevannsoner med mer eller 
mindre brakkvannspåvirkning. Større forekomster av undervannsenger er uvanlige og dels sjeldne. 
Naturtypen inneholder flere spesialiserte arter og samfunn. Ålegrasenger og andre sjøgrasområder er svært 
produktive og regnes som viktige marine økosystemer på verdensbasis. 

Ålegras er en av svært få marine karplanter som vokser på sand- eller mudderbunn, hvor det kan danne 
store undervannsenger. Ålegras skiller seg ut fra makroalger (tang og tare) ved at de har et rotsystem i 
bunnsedimentet som benyttes for næringsopptak og for å holde planten fast. Havgras kan danne tilsvarende 
undervannsenger i mer eller mindre brakkvannsområder. 
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2 Metode 
2.1 Feltundersøkelser 
Den 10. august 2021 ble det gjennomført en visuell kartlegging av oppgitt område for å vurdere forekomst, 
utbredelse og tilstand for ålegras. Kartleggingen ble gjort i henhold til Håndbok 19 «Kartlegging av 
marinbiologisk mangfold». Feltarbeid ble utført av to marinbiologer fra Norconsult ved hjelp av en ROV 
(Blueye). Det ble filmet i punkter og videotransekter i Holtekilen og Solvik hvor nedre voksedybde, 
bunnforhold, tetthet filamentøse alger, samt tetthet og høyde på engene ble registrert. Punktene og 
transektene er vist i Figur 1 og 2.  

 

 
Figur 1: Kartlegging av undervannseng ved Holtekilen. De undersøkte punktene er markert med blå punkter. 
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Figur 2: Kartlegging av undervannseng ved Solvik. De undersøkte punktene er markert med røde punkter og transekter 
med lilla linjer. 

 

2.2 Vurderingsgrunnlag 
Vurderinger av tilstanden til kartlagte ålegrasenger er gjennomført i samsvar med Veileder 02:2018 
«Klassifisering av miljøtilstand i vann» (versjon fra 15.10.2020). Den nasjonale indeksen for ålegras 
inneholder foreløpig tre parametere basert på metoder som brukes i det europeiske vanndirektivarbeidet: 

1. Nedre voksegrense, dvs. dybdeutbredelse av ålegras er en respons på vannets klarhet, forutsatt at det 
ikke er andre forhold som f.eks. manglende egnet substrat eller forekomst av andre arter, som begrenser 
utbredelsen. Nedre voksegrense skal registreres både som nedre voksedyp for ålegraseng (fastsatt til 
minimum 10 % dekningsgrad = spredte planter) og dypeste observerte ålegrasplante (maks dyp 
enkeltplante). 
 

2. Tetthet av ålegras (forekomst, dekningsgrad). Registrert for å få en kvantitativ oversikt over hele 
området. Tetthet av planter er uttrykk for biomasse og forteller også noe om ålegrasengens tilstand i 
betydning av hvor livskraftig engen er.  

Tetthet av ålegras uttrykkes i dekningsklassene (subjektiv vurdering):  
1 = enkeltfunn (enkelte planter)  
2 = spredte planter (glissen eng)  
3 = flekkvis tett eng (markert flekkvis forekomst)  
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4 = tett, heldekkende eng 
 

3. Tetthet av filamentøse alger. Begroing og høy forekomst av trådformete (filamentøse) alger) i en 
ålegraseng kan være en indikasjon på dårlig vannkvalitet og overgjødsling. Tilstedeværelse av slike 
alger sier noe om den økologiske tilstanden i vannforekomsten.  

Tetthet av filamentøse alger på ålegraset registreres som areal ikke dekket av alger, slik at høyere 
poengverdi betyr bedre tilstand, slik det gjør for de øvrige parameterne. Parameter 3 kan gis verdi fra 1 
til 4:  

1 = mindre enn 50 % av areal uten filamentøse alger  
2 = 50-85 % av areal uten filamentøse alger  
3 = mer enn 85 % areal uten filamentøse alger, men fortsatt forekomster  
4 = 100 % (lite til ingen forekomster) 

Basert på målingene på felt beregnes en ålegrasindeks, Ecological Quality Ratio (EQR) etter Figur 3. Figur 4 
viser grenseverdier for økologisk tilstand for ålegras.  

Merk at ålegrasforekomstene ligger i Sandvika vannforekomst (Vannforekomst ID 0101020602-C) som er en 
sterkt ferskvannspåvirket fjord. Per dags dato finnes det ikke referanseverdier til ålegrasparametere i en slik 
forekomst. Siden oppdraget har formål å overvåke forekomstene over tid, er det valgt å følge 
referanseverdiene som gjelder vanntype beskyttet kyst/fjord i økoregion Skagerrak i vanndirektivets veileder. 
Dette medfører at tilstanden kan ikke sammenlignes med andre forekomster i økoregionen, men dette gir 
mulighet til å sammenligne resultater fra flere år for de to forekomstene, Solvik og Holtekilen.  

 

 

Figur 3: Beregninger av ålegrasindeks (EQR). 

 

 

Figur 4: Oversikt over EQR verdi for ålegrasindeksen. 
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3 Resultater 
Resultatene fra den visuelle kartleggingen viste at det fortsatt er forekomster av undervannsenger med både 
ålegras og havgras i Holtekilen og Solvik. I Holtekilen ble det registrert høy tetthet på undervannsengene de 
fleste steder fra 0-2 meter og mindre mer flekkvis forekomst fra 2 meter. I Solvik ble det også registrert høy 
tetthet på undervannsengene, men noe mindre enn i Holtekilen. Det ble også observert en del filamentøse 
alger i begge områdene. I tillegg ble høyde på engen i Holteviken registrert til å være fra 60-80 cm og 50-80 
ved Solvik. Bilder fra videoopptakene er vist i Tabell 1.  
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Tabell 1: Visuell oversikt over kartleggingen av undervannsenger ved Holtekilen og Solvik 2021-08-10. 
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I Holtekilen ble ålegras registrert ned til 3,6 meters dyp, dette tilsvarer 3 poeng i indeksberegningen. Tetthet 
ble klassifisert som «tett eng», tilsvarende en dekningsklasse 4. Mengde begroingsalger på ålegraset ble 
klassifisert som «50-85% av areal uten filamentøse alger», som tilsvarer en klasse 2 i veilederen. 

Basert på disse registreringene ble det beregnet EQR etter Figur 3. Etter beregninger ble EQR fastsatt til 0,7 
i Holtekilen som svarer til tilstandsklasse «god» i beskyttet kyst/fjord i Skagerrak. 

I Solvik ble ålegras registrert ned til 4,6 meters dyp begge stedene, dette tilsvarer 4 poeng i 
indeksberegningen. Tetthet ble klassifisert som «flekkvis tett eng», tilsvarer dekningsklasse 3. Mengde 
begroingsalger på ålegraset ble klassifisert som «50-85% av areal uten filamentøse alger», som tilsvarer en 
klasse 2 i veilederen. 

Basert på disse registreringene ble det beregnet EQR etter Figur 3. Etter beregninger ble EQR fastsatt til 
0,725 i Solvik som tilsvarer en klasse «god» i beskyttet kyst/fjord i Skagerrak. 

Tabell 2: Tabell viser målte poengverdier per kvalitetsparameter og beregnet ålegrasindeks (EQR) for Holtekilen og 
Solvik.   

Stasjon Nedre 
voksegrense Tetthet Filamentøse 

alger EQR Tilstand 

Holtekilen 2021 3 4 2 0,7 God 
Solvik 2021 4 3 2 0,725 God 
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4 Sammenligning med tidligere undersøkelse 
4.1 Undersøkelse 2018: Førtilstand 
I 2018 ble det gjennomført en visuell kartlegging av Holtekilen og referanseområdet Solvik for å vurdere 
forekomst, utbredelse og tilstand for registrerte og nye naturtyper før veiarbeidet. Naturtyper i Holtekilen ble 
kartlagt den 22. august 2018. Naturtyper i Solvik ble kartlagt den 23. august 2018.  

Resultatene av undersøkelsen viste at forekomster av ålegras- og havgrasforekomster i både Solvik og 
Holtekilen hadde høy grad av filamentøse alger. Ålegras ble registrert ned til omtrent 5 meters dyp. 
Tettheten var klassifisert som «flekkvis tett eng», tilsvarer dekningsklasse 3. Mengde filamentøse alger på 
ålegraset ble klassifisert som «dominerende forekomst av begroingsalger» som er klasse 4 i veilederen. 
Etter beregninger ble EQR fastsatt til 0,675 i både Solvik og i Holtekilen, som svarer til tilstandsklasse «god» 
i Skagerrak-økoregionen. Oversiktskart med registreringer i Holtekilen er vist i Figur 5, og registreringer i 
Solvik er vist i Figur 6.  

Figur 5: Registrerte artsforekomster i Holtekilen bukta 22-08-2018. Kartet viser bløtbunnsområder, videotransekt, 
ålegraseng, havgras og sandbunn. 
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Figur 6: Registrerte artsforekomster i Solvik (referanseområde) 22-08-2018. Kartet viser bløtbunnsområder, 
videotransekt, ålegras og havgras. 

 

4.2 Sammenligning 2018 og 2021 
Etter oppdatering av veileder 02:2018 er «dominerende forekomst av begroingsalger» tilsvarende en verdi 1 
istedenfor en verdi på 4. Derfor har vi i denne rapporten oppdatert beregningene for 2018 i forhold til 
rapporteringen da. Dette er gjort for å kunne gjøre en korrekt sammenligning mellom 2018 og 2021. Nye 
beregninger av EQR for ålegras i Holtekilen og Solvik i 2018 gav en verdi på 0,675, som svarer til 
tilstandsklasse «god» i Skagerrak-området. Dette innebærer en endring i EQR-verdien fra forrige rapport, 
men likevel ikke endret tilstandsklasse. Ålegrasengene i 2021 ble også klassifisert til en tilstand «god». Dette 
betyr at tilstandsklasse for undervannsengene ikke har endret seg siden 2018 (Tabell 3).  

Ved å se nærmere på de tre parameterne; nedre voksegrense, tetthet og mange filamentøse alger og EQR 
verdien er det likevel noen endringer fra 2018 og 2021. Den nedre voksegrensen har endret seg fra 5 til 3,6 
meter i Holtekilen, mens i Solvik har endringen blitt ubetydelig, fra 5 til 4,6 m. Dette kan tyde på forverret 
vannsikt i Holtekilen. Videre har tettheten på undervannsengene økt noe ved Holtekilen. Mengden 
filamentøse alger har i begge områder gått opp fra en poengverdi på 1 til 2 som tilsvarer en forbedring, det 
betyr at mengden begroingsalger er redusert. EQR verdien har gått fra 0,675 til 0,7 for Holtekilen, noe som 
viser en liten forbedring. For Solvik har EQR verdien gått fra 0,675 til 0,725 som er også en liten forbedring. 
Det bør bemerkes at sommeren 2018 var en spesielt tørr sommer og det var lite avrenning og svært klart 
vann i Oslofjorden. Likevel ble det også andre steder observert mye trådalger denne sommeren. 
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Sammenligning av kartleggingen i 2018 og i 2021 er vist i Tabell 3. 

 

Tabell 3: Sammenligning av EQR og tilstand for undervannsengene kartlagt i 2018 og 2021 

Stasjon Nedre 
voksegrense Tetthet Filamentøse alger EQR Tilstand 

Holtekilen 2018 4 3 1 0,675 God 
Holtekilen 2021 3 4 2 0,7 God 

Solvik 2018 4 3 1 0,675 God 
Solvik 2021 4 3 2 0,725 God 

 

En visuell sammenligning over Holtekilen og Solvik fra 2021 og fra 2018 er vist i Tabell 4 og 5. Disse bildene 
viser en nedgang i filamentøse alger i begge områdene. Ved Holtekilen var de fleste punktene relativt like 
bilde nummer 1 fra venstre, med unntak av et punkt, bildet under i Tabell 4. Den største nedgangen i 
filamentøse alger er ved Solvik ifølge den visuelle sammenligningen (Tabell 5).  

 

Tabell 4: Visuell oversikt over undervannsengene ved Holtekilen i 2021 og 2018 
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Tabell 5: Visuell oversikt over undervannsengene ved Solvik i 2021 og 2018. 



E18 Lysaker - Ramstadsletta 

 
Undersøkelser av ålegrasenger i Holtekilen og Solvik 2021 
Oppdragsnr.: 52106028   Dokumentnr.: Miljø-1   Versjon: D05 
  

2021-12-02  |  Side 16 av 18  

5 Diskusjon 
Resultatene fra den visuelle kartleggingen viste at det fortsatt er forekomster av undervannsenger med både 
ålegras og havgras i Holtekilen og Solvik. I Holtekilen ble det registrert høy tetthet på undervannsengene 
klassifisert som «tett eng». I Solvik ble det også registrert høy tetthet på undervannsengene, men noe 
mindre enn i Holtekilen tilsvarende «flekkvis tett eng». Det ble også observert en del filamentøse alger i 
begge områdene tilsvarende poengverdi på 2 i henhold til Veileder 02:2018. Beregning av ålegrasindeks 
viser at begge engene får tilstandsklasse «god». 

Fra 2018 til 2021 har den nedre voksegrensen endret seg fra 5 til 3,6 meter i Holtekilen. Dette kan tyde på 
dårligere vannsikt, dvs. mer turbid eller mørkere vann i området. Videre har tettheten på undervannsengene 
økt fra en poengverdi på 3 til 4 ved Holtekilen, og mengden filamentøse alger har gått ned i begge områder 
noe som kan indikere en forbedring i forhold til eutrofiering. Dette er også synlig gjennom den visuelle 
oversikten over engene fra 2018 og 2021 (Tabell 4 og 5). EQR verdien har økt fra 0,675 til 0,7 for Holtekilen. 
For Solvik har EQR verdien økt fra 0,675 til 0,725 som er en litt større forbedring. Det bør bemerkes at 
sommeren 2018 var unormalt tørr og varm i Oslofjorden. De observerte endringene har likevel ikke påvirket 
samlet tilstandsklasse for engene i 2018 til 2021. 

I 2020 gjennomførte Niva et arbeid for Miljødirektoratet der de kartla 74 ålegrasenger i indre Oslofjord. 
Undersøkelsene ble sammenlignet med resultater fra kartlegginger i perioden 2007-2011 (Rinde et al., 
2021). Resultatene fra dette arbeidet viste en reduksjon i nedre voksegrense for 67% av engene. Av de 
resterende var det omtrent like mange som hadde uendret som hadde dypere nedre voksegrense. Det ble 
også observert større tetthet av trådalger i 66% av engene. Det ble også registrert økt forekomst av trådalger 
i forbindelse med kartlegging av tareskog i ytre deler av Oslofjorden.  

Resultatene fra sammenligning av ålegras i Holtekilen og Solvik er samlet inn med tre års mellomrom og vi 
har derfor ikke data som viser trender over tid. I Holtekilen har nedre voksedyp blitt redusert, men i Solvik er 
det uendret. Upubliserte undersøkelser fra nærliggende ålegrasområder i Sandvikaområdet viser at det også 
er andre steder der nedre voksegrense er blitt dårligere. Dette støtter resultatene fra Rinde et al. (2021) og 
kan tyde på at det er økt forekomst av partikler i vannmassene både i Holtekilen og Solvik, men også andre 
steder i nærområdet. Videre har engene blitt tettere, og det er en redusert forekomst av filamentøse alger i 
2021 sammenlignet med 2018. Dette tyder på at det ikke er økt næringssaltbelastning i disse områdene, noe 
som ser ut til å være bedre enn trenden som er påvist i Rinde et al. (2021). Det kan også ha en 
sammenheng med at sommeren 2018 var en svært tørr og varm sommer med lite avrenning fra land og 
veldig klart vann samtidig som varmen og lite vind førte til at det ble gjort observasjoner av større mengder 
trådalger i indre områder denne sommeren (egne observasjoner).  

Samlet sett er den økologiske tilstanden til ålegrasengene i både Holtekilen og Solvis «god» og uendret i 
perioden 2018 til 2021. 
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7 Vedlegg 
Utfyllende feltlogg fra 2021-08-10. 

Stasjon Nedre 
voksegrense 

Tetthet Filamentøse 
alger 

Høyde 
cm 

Kommentar 

Solvik 1 
50-60 Begrodd Havgras og ålegras. Tett 

eng mye Havgras 

Solvik 2 1,9 
60-70 Bløtbunn med begroing begrodd 

Havgras med noe ålegras  
Solvik 3 4,6 80 Havgras tett eng 

Solvik 4 
80 Blandet Havgras og ålegras, 

lenger ute på 3.2 m 
Siste solvik punkt 
Holtekilen 1 4 2 
Holtekilen 2 4 2 Havgras og ålegras 
Holt 3 4 3 
Holt 4 4 1 
Holt 5 4 2 
Holt 6 4 2 
Holt 7 4 2 
Holt 8 4 3 

Holt 9 
4 3 60-80 Mer ålegras tett eng ca 80 % 

ålegras 

Holt 10 
4 3 60-80 Tett eng, mindre begroing ca 70 

% ålegras 

Holt 11 2,6 
4 3 60-80 Tett eng, samme forhold og 

begroing 
Holt 12 3,5 2 2 Dybdegrense ålegras 3,6 m 
Holt 13 3,6 4 2 Mest Havgras begrodd 
Holt 14 4 3 Ålegras tett mindre begroing 
Holt 15 1,8 4 1 80 Ålegras litt begroing 
Sol 1 3 2 40-60
Sol 2 1,8 4 1 80 Litt Havgras innimellom 
Sol 3 1,9 4 2 70 Begrodd bløtbunn 
Sol 4 1,9 2 3 Tett ålegras eng begrodd 

Sol 5 2 
3 3 40-60 Ålegras tett forekomst, endel 

begroing 
Sol 6 2,4 4 2 Spredt ålegras, begrodd bunn 
Sol 7 3,6 1 4 40-60



E18 Vestkorridoren 
Lysaker-Ramstadsletta 

E101 Fornebukrysset-Strand 
E108  Ramstadsletta 

Årsrapport 2021 
Vedlegg 17.3 Nedfallsstøv 

 

1 
 

Vedlegg -17.3 Nedfallsstøv 
 

Innhold 
Vedlegg -Nedfallsstøv .............................................................................................................................. 1 

E108 Forberede arbeider Ramstadsletta .............................................................................................. 1 

1. Plassering over støvmålere E108 .............................................................................................. 1 

2. Resultater fra målinger på nedfallsstøv på E108 år 2021........................................................... 2 

E101 Forberedende arbeider, Fornebukrysset-Strand .......................................................................... 3 

1. Plassering over støvmålere E101 .............................................................................................. 4 

1. Resultater fra målinger på nedfallsstøv på E101 år 2021........................................................... 5 

 

E108 Forberede arbeider Ramstadsletta 
 

1. Plassering over støvmålere E108 
 

Nr Plassering Kommentar Aktiv målperiode 

1 Høvikveien 2C Innstallert av NILU i 
regi av SVV 

17.02.2021 -   
(planlagt ut 2028) 

2 Nexconsult, Sandviksveien 
17 (ved målebod Høvik 
kirke) 

Installert av NILU i 
regi av M&D 

15.02.2021-11.10.2021 

3 Nexconsult, Ramstadsletta 
10 (Jumpking) 

Installert av NILU i 
regi av M&D 

15.02.2021-11.10.2021 
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Figur 1: Oversikt støvmålere E108 

 

 

 

2. Resultater fra målinger på nedfallsstøv på E108 år 2021 
 



E18 Vestkorridoren 
Lysaker-Ramstadsletta 

E101 Fornebukrysset-Strand 
E108  Ramstadsletta 

Årsrapport 2021 
Vedlegg 17.3 Nedfallsstøv 

 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

E101 Forberedende arbeider, Fornebukrysset-Strand 
 

Journal Fra Til Vannuløselig Vannuløselig Mineralsk andel Organisk andel

nummer dato dato støv (mg) støv (g/m2/30d) støv (g/m2/30d)

Grenseverdi 5 (g/m2/30d) *

Prøvepunkt 

Måleprogram

2021-02 1 O-120082-2021-1-1 15.02.2021 14.03.2021 60,45 2,14

2021-03 1 O-120082-2021-2-1 14.03.2021 16.04.2021 218,3 6,32 4,68 1,64

2021-04 1 O-120082-2021-3-1 18.04.2021 14.05.2021 95,7 3,52

2021-05 1 O-120082-2021-4-1 14.05.2021 14.06.2021 77,5 2,39

2021-06 1 O-120082-2021-5-1 14.06.2021 14.07.2021 346,6 2,14 1,08 1,06

2021-07 1 O-120082-2021-6-1 14.07.2021 13.08.2021 389,4 12,40 10,80 1,60 463590

2021-08 1 O-120082-2021-7-1 14.08.2021 14.09.2021 31,1 0,96

2021-09 1 O-120082-2021-9-2 14.09.2021 15.10.2021 22,7 0,70

2021-10 1 O-120082-2021-10-2 15.10.2021 15.11.2021 26,95 0,83

2021-11

1

O-120082-2022-1-2 15.11.2021 17.12.2021

5463,1 163,11

Måler var full 

av sand/grus. 

Ikke gyldig 

verdi.
2021-12 1 17.12.2021 14.01.2022 13,65 0,47
2021-02 2 O-119019-2021-51-1 15.02.2021 18.03.2021 126,4 3,90
2021-03 2 O-119019-2021-75-1 18.03.2021 16.04.2021 175,8 5,79 4,22 1,57
2021-04 2 O-119019-2021-88-1 16.04.2021 16.05.2021 156,1 4,97 3,94 1,03
2021-05 2 O-119019-2021-108-1 16.05.2021 16.06.2021 150,8 4,65 1,52 3,13
2021-06 2 O-119019-2021-129-1 16.06.2021 13.07.2021 162 5,73 1,52 4,21
2021-07 2 O-119019-2021-140-1 12.07.2021 10.08.2021 112,2 3,70 1,83 1,86
2021-08 2 O-119019-2021-158-1 10.08.2021 10.09.2021 120 3,70 1,68 2,02
2021-09 2 O-119019-2021-176-1 10.09.2021 11.10.2021 120 3,70 1,85 10,24

2021-02 3 O-119019-2021-51-2 15.02.2021 18.03.2021 46,9 1,45

2021-03 3 O-119019-2021-75-2 18.03.2021 16.04.2021 60,6 2,00 1,27 0,73

2021-04 3 O-119019-2012-88-2 16.04.2021 16.05.2021 73,05 2,33 1,34 0,98

2021-05 3 O-119019-2021-108-2 16.05.2021 16.06.2021 73,95 2,28 0,89 1,39

2021-06 3 O-119019-2021-129-2 16.06.2021 13.07.2021 33,95 1,20 0,89 0,31

2021-07 3 O-119019-2021-140-2 12.07.2021 10.08.2021 30,35 1,00 0,65 0,35

2021-08 3 O-119019-2012-158-2 10.08.2021 10.09.2021 29,2 0,90 0,58 0,32

2021-09 3 0-119019-2021-082 10.09.2021 11.10.2021 16,9 0,52 0,22 0,30

År-måned

Kommentar

Logg avvik:

SYNERGI

støv 

(g/m2/30d)

E18 Vestkorridoren Lysaker-Ramstadsletta

Sammenstilling av nedfallsstøv etter tillatelse 2020.0198.T  år 2021

E108 Forberedende arbeider Ramstadsletta

Grønne tall viser måleresultater innenfor grenseverdi.
Røde tall viser enkelte oversrkidelser av grenseverdier.
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1. Plassering over støvmålere E101 
 

Nr Plassering Kommentar Aktiv målperiode 

1 Professor Kohts vei Nr. 57 (mot nord)  Forcit for Skanska 04.08.2021- 

2 Professor Kohts vei 105 (mot nord)  Forcit for Skanska 20.07.2021- 

3 Kryss Markalleen/Prof Kohts vei Forcit for Skanska 19.07.2021- 

4 Michelets vei 85 bak hus, Stabekk (mot 
sør)  nærmest E18 

Forcit for Skanska 19.07.2021- 

5 Holtet 37  (mot sør)  v/ Bærum 
baptistkirke.  

Forcit for Skanska 19.07.2021 

6 Oksenøyveien 25  Forcit for Skanska 19.07.2021 

7 John Strandruds vei 25 v/ gangvei, 
spesielt for mellomlager 

NILU for SVV 14.06.2021 

8 Riiser Larsens vei 3 NILU for SVV 14.08.2021 

 

 

Figur 2: Oversikt over støvnedfallsmålere på E101 (Kartutsnitt redigert fra Forcit/Skanska) 
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1. Resultater fra målinger på nedfallsstøv på E101 år 2021 
 

 

Journal Fra Til Vannuløselig Vannuløselig Mineralsk andel Organisk andel

nummer dato dato støv (mg) støv (g/m2/30d) støv (g/m2/30d) støv (g/m2/30d)

Grenseverdi 5 (g/m2/30d) *

Prøvepunkt 

Måleprogram

2021-06 1 O-120082-2021-5-2 14.06.2021 14.07.2021 346,6 11,04 1,15 9,89

2021-07 1 O-120082-2021-6-2 14.07.2021 13.08.2021 41,85 1,33 1,19 0,14

2021-08 1 O-120082-2021-7-2 14.08.2021 14.09.2021 50,2 1,55

2021-09 1 O-120082-2021-9-1 14.09.2021 15.10.2021 43,75 1,35

2021-10 1 O-120082-2021-10-1 15.10.2021 15.11.2021 55,3 1,70

2021-11 1 O-120082-2022-1-1 15.11.2021 17.12.2021 15,6 0,47
2021-12 1 O-120082-2022-2-1 17.12.2021 14.01.2022 12,05 0,41
2022-01 1 O-120082-2022-41-1 14.01.2022 15.02.2022 28,15 0,84
2021-08 2 O-120082-2021-7-3 14.08.2021 14.09.2021 252,5 7,78 6,13 1,65 463589

2021-09 2 O-120082-2021-9-3 14.09.2021 15.10.2021 68,4 2,11
2021-09 2 O-120082-2021-10-3 15.10.2021 15.11.2021 1654,75 51,00 45,12 5,87 461895

2021-11 2 O-120082-2022-1-3 15.11.2021 17.12.2021 39,6 1,18

2021-12

2

O-120082-2022-2-3 17.12.2021 14.01.2022

1900,75 64,86 53,06 11,80

Synergi 

avsluttet. 

Grunneier 

har 

gravearbeid

er selv

2021-08 3 YM-månedsrp. Sept21 19.07.2021 02.09.2021 63,8 1,35

2021-09 3 YM-månedsrp. Okt21 02.09.2021 01.10.2021 1,37

2021-10 3 YM-månedsrp. Nov21 01.10.2021 01.11.2021 111,7 3,44

2021-11 3 YM-månedsrp. Des21 01.11.2021 08.12.2021 59,85 1,55
2021-12 3 08.12.2021 05.01.2022 10 0,34
2021-08 4 YM-månedsrp. Sept21 19.07.2021 02.09.2021 100,65 2,14
2021-09 4 YM-månedsrp. Okt21 02.09.2021 01.10.2021 1,51

2021-10 4 YM-månedsrp. Nov21 01.10.2021 01.11.2021 108,65 3,35

2021-11 4 01.11.2021 08.12.2021 78,65 2,03

2021-12 4 08.12.2021 05.01.2022 10 0,34

2021-08 5 YM-månedsrp. Sept21 19.07.2021 02.09.2021 320,85 6,81 463591

2021-09 5 YM-månedsrp. Okt21 02.09.2021 01.10.2021 3,96

2021-10 5 YM-månedsrp. Nov21 01.10.2021 01.11.2021 132,75 4,09

2021-11 5 01.11.2021 08.12.2021 289,85 7,48

2021-12 5 08.12.2021 05.01.2022 57 1,94

2021-08 6 YM-månedsrp. Sept21 20.07.2021 02.09.2021 63 1,37

2021-09 6 YM-månedsrp. Okt21 02.09.2021 01.10.2021 1,66

2021-10 6 YM-månedsrp. Nov21 01.10.2021 01.11.2021 58,2 1,79

2021-11 6 01.11.2021 08.12.2021 40,35 1,04
2021-12 6 08.12.2021 05.01.2022 6,8 0,23
2021-08 7 YM-månedsrp. Sept21 04.08.2021 02.09.2021 78,8 2,60
2021-09 7 YM-månedsrp. Okt21 02.09.2021 01.10.2021 2,07

2021-10 7 YM-månedsrp. Nov21 01.10.2021 01.11.2021 111,7 3,44

2021-11 7 01.11.2021 08.12.2021 43,5 1,12

2021-12 7 08.12.2021 05.01.2022 4,25 0,15

2021-08 8 YM-månedsrp. Sept21 19.07.2021 02.09.2021 220,4 4,68

2021-09 8 YM-månedsrp. Okt21 02.09.2021 01.10.2021 2,89

2021-10 8 YM-månedsrp. Nov21 01.10.2021 01.11.2021 86,9 2,68

2021-11 8 YM-månedsrapport 01.11.2021 08.12.2021 74,9 1,93

2021-12 8 YM-månedsrapport 08.12.2021 05.01.2022 42,75 1,46

År-måned

Logg avvik:

SYNERGI

E18 Vestkorridoren Lysaker-Ramstadsletta

Sammenstilling av nedfallsstøv etter tillatelse 2020.0198.T  år 2021

E108 Forberedende arbeider Ramstadsletta

Grønne tall viser måleresultater innenfor grenseverdi.
Røde tall viser enkelte oversrkidelser av grenseverdier.
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E108 Måledata fra støyovervåkning 
 

 

Måledata fra målere som Sweco har driftet på Ramstadsletta  

 

Glassverkveien 3 Lindhaugsvingen 7b Høvikveien 2c 

Ldag 
Lden 

korrigert* 
Ldag 

Lden 

korrigert* 
Ldag Lden 

Lden 

korrigert* 

Januar 2021     62,4 63,7 64,0 

Februar 2021     63,5 64,3 64,4 

Mars 2021 63,9 65,4 53,9 55,8 63,9 65,3 64,7 

April 2021     61,5 64,2 63,7 

Mai 2021     62,8 65,3 64,2 

Juni 2021 62,7 64,8 53,6 56,3 61,7 66,0 64,2 

Juli 2021     66,8 70,6 68,9 

August 2021     60,2 63,9 62,0 

September 2021     60,8 64,1 62,6 

Oktober 2021     62,4 65,1 64,0 

November 2021     60,7 64,2 63,1 

 * Korrigert til trafikktall på ÅDT 81397 og tungtrafikk 10% 
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E18 Vestkorridoren, Lysaker-Ramstadsletta 

Vedlegg 17.5.1 til årsrapport 2021 

 

Til: Statsforvalteren i Oslo og Viken Saksbehandler: Siri Ann Lorentzen 

Fra: E18 Vestkorridoren E101  Tlf saksbeh.  900 61 480 

Kopi til: Bærum kommune Vår dato: 23.03.2022 

 

Notat med oppsummering fra tiltak utført iht. Tiltaksplan E101-

Forberedende arbeider, rapport X_679 og Generell tiltaksplan for 

håndtering av forurensning, rapport X_685  

 

1. Bakgrunn 

Den 01.06.21 sendte Statens vegvesen (Svv) til Statsforvalteren i Oslo og Viken en tiltaksplan 

for graving i forurenset grunn i entreprisen E101Forberedende arbeider, Fornebukrysset-

Strand, rapport X_679, som er siste utgave av tiltaksplan for denne entreprisen. I 

utslippstillatelse 2020.0198.T, datert 25.06.2021, er det i vilkår 5.1 stilt krav til at tiltakene 

skal samsvare med tiltakene beskrevet i den siste reviderte utgaven. Bærum kommune har 

også saksbehandlet en generell tiltaksplan (deres referanse 19/101919/NTRE datert 

09.05.2019 og vår referanse 18/38942-9). Golder har utarbeidet en tiltaksplan for Bærum 

kommune, datert 09.12.2020, rapport nr. 20140801-1Tiltaksplan for forurenset grunn og 

fremmede karplanter, Grendehustomta og grøntdraget. 

Dette notatet oppsummerer utførte tiltak i 2021 og status per 23.03.2022, og legges ved 

som et vedlegg til årsrapporten til Statsforvalteren for år 2021. 

Registrering i databasen for Grunnforurensning og dokumentasjon på leverte masser og 

annen dokumentasjon leveres med sluttrapporten. 

2. Aktiviteter utført i 2021 

Anleggsaktivitetene startet opp i juni i 2021, og følgende aktiviteter er utført i 2021: 

• Riving av rundt 118 bygninger 50 adresser i 2021, inkludert hangar i Oksenøyveien 22 på   

Grendehustomta 

• Bygging av midlertidig omlagt E18 

• Omlegging av deler av Oksenøyveien og Michelets vei 



• Bygging av anleggsveier 

• Riggområde på Grendehustomta (Rigg 1) 

• Riggområde på Tjernsmyra (Rigg 2) 

• Ny omkjøringsvei via Forneburingen 

• Betongarbeider 

• Omlegging av VA og EL 

• Spunting 

• Sprengning og boring før sprengning 

• Graving av stein- og løsmasser 

• Bygging fundamentering for midlertidige bruer og landkar 

• Grunnforsterkning med KS-stabilisering 

• Etablering midlertidig vannbehandlingsanlegg 

• Bygging ny kulvert under Oksenøyveien mot Holtekilen 

 

3. Supplerende prøvetaking 

For masser der det er påvist tilstandsklasse 4 og 5 som ikke var avgrenset vertikalt/horisontalt 

på forhånd, er det utført supplerende prøvetaking for å avgrense forurensningen. Utført 

supplerende prøvetaking er vist i oversikten i avsnitt 8. Det er også utført prøvetaking ifm. 

kontroll av forurensning etter fjerning av oljetanker, som vist i avsnitt 9. 

Svv har benyttet miljøteknisk fagpersonell fra Aas-Jakobsen AS ved / Norsk Geoteknisk 

institutt (NGI) for miljøteknisk prøvetaking i forbindelse med forurenset grunn. Det ble etablert 

rutiner der entreprenøren markerte graveaktiviteter inn i en 3-ukers fremdriftsplan. Skanska 

kontaktet Svv ved behov for miljøteknisk prøvetaking ved graving som så kontaktet NGI. 

Detaljer ifm. prøvetakingen ble avtalt direkte mellom NGI og Skanska. Skanska har utført 

kabelpåvisning i forkant av graving. 

Koordinater over prøvetakingen er vist i rapport X_255 Oversikt supplerende prøvetaking i 

E101, et notat utarbeidet av Aas-Jakobsen og NGI. 

 

4. Supplerende prøver som ikke skal tas 

Oksenøyveien 

Det har ikke vært aktuelt å grave ut masser i forbindelse med etablering av omkjøringsvei 

mellom Oksenøyveien og Forneburingen. Det er derfor ikke tatt supplerende miljøtekniske 

prøver fra dette området.  

M151-Tjernsmyr 

Det har ikke vært aktuelt å grave ut masser i forbindelse med etablering rigg 2 området, vest 

for Tjernsmyr. Prøvepunkt M151 er derfor ikke avgrenset. 



 

1. Mellomlager og vannhåndtering 

Lokalitet for mellomlagring av jordmasser er plassert vest for vegtrasé Vestre Lenke. 

Toppmasser i tilstandsklasse 3 eller lavere som kan inneholde frøbank og planterester fra 

skadelige fremmede arter er plassert på mellomlager.  

Det er etablert drensgrøfter for å samle opp vannavrenning fra mellomlageret. Dette vil bli 

ledet til entreprenørens renseanlegg når det er ferdigstilt innen 28 april 2022.  Hovedmengden 

av vannet har i 2021 infiltert i grunnen, og blitt samlet i to pluggete kummer. Når 

infrastrukturen er etablert skal disse kummene åpnes slik at vannet blir ført til entreprenørens 

vannrenseanlegg på Grendehustomta. Mellomlageret har byttet plassering, og nå ligger det på 

en høyde slik at avskjærende grøfter for å holde fremmedvannet unna ikke har vært nødvendig. 

Dette ble varslet om i e-post 23.11.2021. 

Mellomlageret er tilsådd for å hindre avrenning og erosjon fra jordmassene, samt hindre 

fremmede arter i å etablere seg og for å hindre at det oppstår støv fra stedet. 

 

2. Prøvetaking som utføres senere 

Det er et par prøvepunkter for avgrensning av forurensning som må tas enten når E18 er 

omlagt eller i hovedentreprisen E102-Fornebukrysset-Strand. 

Prøvepunkt M259 ved Shell/Strand 

Under gravearbeidene for avgrensning av prøvepunkt M259 ved Shell/Strand den 15.02.2022, 

var miljøteknisk personell fra NGI tilstede og det ble det oppdaget mer forurensning enn først 

antatt. Forurensningen strekker seg utover mot den sterkt trafikkerte E18. Ettersom arbeidet 

med å fjerne forurensningen ville bli for omfattende og det ville vært krevende trafikale 

forhold, ble det besluttet å utføre avgrensningen av M259 enten når E185 er omlagt eller i 

neste entreprise. 

Oppsummering fra NGI: 

Den 15.2.2022 var NGI for å avgrense bensen i tilstandsklasse 5 i punkt M259 ved Shell Strand. 

Forurensningen var blitt påvist på 3-4 m dybde. Området der punktet ligger er i 

inn/utkjørselen til den tidligere bensinstasjonen og er dekket av asfalt. Punktet var blitt satt 

ut som et område avgrenset av fire hjørner og det ble besluttet at man skulle grave ut innenfor 

hjørnene og ta de avgrensende prøvene i ytterveggene av gropa. Ved utgraving ble det 

påtruffet 4-5 lag asfalt over fyllmasser i den ene enden av gropa, se vedlagt bilde. I den andre 

delen av gropa var det ett lag asfalt over fyllmasser. Ved ca. 2,5-3,1 m var det et brunt, 

organisk rikt/torvlignende lag som luktet sterkt og glinset av oljeforurensing. Under dette 

laget var det blåleire. Siden punktet også ligger rett ved siden av utkjørselsveien fra 

anleggsområdet og utbredelsen av de forurensede massene er ukjent, ble det bestemt å legge 

massene tilbake i gropa og utarbeide en utgravingsplan. Det var ikke klargjort for bortkjøring 



av forurensede masser og ved utgraving må antakeligvis 

anleggsveien måtte stenges. Det var heller ikke utført 

kabelpåvisning utenfor det avgrensede punktet. 

Det ble tatt en prøve av oppgravd, forurenset masse. 

Analyseresultatet viser overraskende lave verdier av alifater 

og bensen, som ble påvist under normverdi 

(TK1).  Normverdien er kun overskredet for xylen. Det ble 

påvist 2,8 mg/kg (normverdien er 0,2 mg/kg). Det er ikke 

utarbeidet tilstandsklasser for xylen. Forurensningen 

overskrider ikke BTEX-grenseverdien for inerte masser, som 

ligger på 6 mg/kg.  

Det virker som om jordprøven som ble tatt ut ikke er 

representativt for forurensningen. Massene i TK5 kan ikke 

anses å være avgrenset. Basert på lukt og utseende er 

massene forurenset av olje/oljeprodukter og må graves ut. Man må da følge og fjerne laget 

med de brune massene som ser forurenset ut og lukter sterkt av olje.  

 

 

PP20 -Påtruffet forurensning  

 

Det ble påvist oljeforurensning mellom PP20 og E18 den 26.01.2022 som NGI forsøkte å 

avgrense forurensningen, men kontrollprøven viste seg å være i tkl.4 for benzen. 

NGI var på befaring i gravegropa mellom Philip Pedersens vei 20 og E18 for å vurdere om alle 

forurensede masser som tidligere er blitt påvist i bunnen av gropa er blitt fjernet. Det var 

gravd ned til berg i gropa og alle de forurensede løsmassene ser ut til å ha blitt fjernet, se 

bilder under. Det var ikke synlig forurensing i form av svarte løsmasser, lukt av olje eller 

oljefilm på vannet i gropa. Siden alle løsmassene var fjernet var det ikke mulig å ta prøve for 

å dokumentere forurensningstilstanden. Basert på visuell kontroll av gravegropa, er 

forurensningen fjernet.  

Men det er mistanke om at det kan være forurensning på den siden av spunten som er på 

E18-siden. Det skal tas kontrollprøve på denne E18-siden av spunten når det skal utføres 

gravearbeider her. 

Historisk data tyder på at det kan ha vært påfyllingsstasjon med drivstoff til byss her 

tidligere. 

 

 

 

Figur 1 Bilde fra gravegropa ved M259. 

Foto NGI 



3. Riving av Shell stasjon 

I forkant av riving av Shell stasjon ved Strand var det gjennomgått en «Grønn time» med sikker 

jobb analyse mht. ytre miljø. 

Shell stasjonen var under riving den 01.02.22, og NGI var tilstede ved fjerning av en del 

overliggende masser og den første store tanken på 30 m3. 

Oppsummering fra NGI: 

Alle tankene var i glassfiber og lå pent side ved side i gravegropa. Det var 5 tanker á 30 m3, 

hvorav den ene er antatt å ha en indre skillevegg slik at det er ett rom på 18 m3 og et annet 

på 12 m3. 

Tankene var i god stand og var blitt tømt og rengjort på forhånd. Det luktet svakt av olje i 

området rundt tankene, noe som antas å komme fra rørledningene som har gått fra tankene 

til pumpene (ses i foto til høyre under). 

Massene over, rundt og under tankene besto av pukk. Massene luktet ikke olje med unntak 

av rundt påfyllingshullet til den midterste tanken, som det luktet svakt olje av (veldig 

begrenset område). Det ble ikke observert synlig oljefilm på vannet i bunnen av gravegropa, 

se foto 3 og 4 under. Tankene var festet med stropper/tau til en betongplate i bunnen (se 

foto under til venstre, grønne stropper). 

Det ble ikke tatt ut jordprøver til analyse, da det ikke var finkornede masser tilgjengelig 

(massene besto kun av grove masser over 2 cm). Det kan eventuelt tas ut prøver dersom 

betongplata skal fjernes og det er løsmasser under. 

Gravegropa karakteriseres som ikke forurenset av olje/drivstoffprodukter. 

Omslutningsmassene i pukk kan gjenvinnes som rene masser. 

 

Det har ikke vært aktuelt å fjerne betongplata. 



4. Levering av forurenset masser 

Tabell 1: Oversikt over deponier/mottak for forurensende masser.  

Dokumentasjon på levering sendes i sluttrapport. 

Noah Engadalen Lett forurenset kl. 2-3, Inerte  

Noah Engadalen Lett forurenset kl. 2-3, Inerte med uønsekde arter   

Veidekke, Hokksund Rene masser med uønskede arter  

Veidekke, Hokksund Rene tørre masser  

Lindum Oredalen Tungmasser m/avfall 

Lindum Oredalen Betong med armering 

Skaaret, Helgelandsmoen Mrene bløte masser   

Skaaret, Helgelandsmoen Rene tørre masser 

Feiring, Kulmoen massemottak Rene masser med uønskede arter 

Feiring, Kulmoen massemottak Rene bløte masser   

Feiring, Kulmoen massemottak Rene tørre masser 

Myrvang Heen Rene tørre masser  

Myrvang Heen Rene bløte masser  

Greåper deponi Utsortert masse fra harping 

Frevar Kvist og røtter med uønskede arter 

 

5. Sprengstein 

Det er levert rene sprengsteinsmasser (0-700mm) til SIS Fornebu (10.234,0 tonn) og til 

Østlandsjord ISI (660,0 tonn). 

6. Avbøtende tiltak 

Beskrivelse av eventuelle avbøtende tiltak som er gjennomført for å hindre uheldig 

påvirkning på omgivelsene fra gjennomførte tiltak. 

• Toppmasser/vekstjord i tilstandsklasse 2-3 som skal gjenbrukes på sidearealer og 

grøntområder langs veg er mellomlagret på lagringsområdet vest for vitrasé for 

Vestre lenke hvor OBOS er grunneier. 

• Forurensende masser i tilstandsklasse 5 er levert til deponi. 

• Forurensende masser i tilstandsklasse 4, som senere skal overfylles med masser med 

minst 1m mektighet og tilstandsklasse 1-2, er på Grendehustomta blitt igjen (Golder 

Associates: Beregning av spredning og risiko for human helse Grendehustomta. 

Teknisk notat 20140801-N1 rev 01, 2021.) 

• Forurensende masser i tilstandsklasse 4 er avgrenset og kjørt til deponi. 

• På rigg 2 ved Tjernsmyr oppbevares det ikke kjemikaler og det er satt opp hindre for 

avrenning av eventuelle oljesøl fra maskiner til Tjernsmyr. 

• Rene og forurensede masser er holdt adskilt 

• Ved påtreff av fri-fase forurensning eller annen forurensning er miljøteknisk 

personell fra NGI tilkalt 



• Fremmedarter som parkslirekne og kjempebjørnekjeks ble bekjempet i forkant av 

gravearbeider og artsdatabanken er oppdatert. 

• Utførte tiltak mot spredning av nedfallsstøv: 

o Vanning under rivearbeider og andre sterkt støvende arbeider.  

o Bruk av Dustex for å binde støvet på anleggsveger av grus.  

o Asfaltering/fast dekke på de mest brukte anleggsvegene.  

o Vasking av maskiner før de kjører ut på større offentlige veger.  

o Feiing av offentlige veger, E18 og anleggsveger med fast dekke.  

• Det er avholdt oppstartsmøte med entreprenøren med gjennomgang av tiltaksplaner 

• Det er avholdt «Grønn time» med entreprenøren med Sikker Jobb Analyse for riving 

av Shell stasjon 

• Ved fjerning av drivstofftanker er miljøteknisk personell fra NGI tilkalt ved 

utgravingen eller like etter utgravingen. Oljetanker er blitt tømt på forhånd før 

utgraving. 

• Søppel er levert til godkjent mottak. 

 

7. Håndtering av anleggsvann 

På E101 er det satt opp to vannrenseanlegg som har vært i drift i 2021: 

• Grendehustomta med utslipp til Holtekilen resipient 

• Eilef Dues vei/Riiser Larsens vei med kommunalt påslipp til avløpskum 14376 

I 2022 startet også påslipp til Holtet med påslipp til kum 149761. 

Entreprenøren Skanska har etablert fordrøyningsbasseng på anleggsplassene og 

sedimentasjonskonteinere. Alle vannrenseanleggene er utstyrt med rist for å holde tilbake 

eventuell plastforurensning. 
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8. Oversikt prøvetaking forurenset grunn E101 

For avgrensning av forurensning i tilstandsklasse 4 og 5 eller supplerende prøver 

Årsak til prøve Prøvedat

o 

Område Labrapport 

nr. 

Prøvenavn Kommentar og sammenstilling av innhold fra e-poster med 

NGI 

Graving i område 

hvor det ikke var 

prøvetatt. 

 3 aug 

2021 

1. Langs/i 

eksisterende E18 

NO2112370 

PP20-OKS1 0-0.3m 
PP20-OKS2 0.2-
0.8m 
PP20-OKS3 0-0.2m 
PP20-OKS4 0.2-
0.5m 
 

Område PP20-Oksenøyveien 

Supplerende prøver for omlegging av kjøreveg og gang- og 

sykkelvei. Det ble sjaktet i fire punkter.  

 

Analyseresultater viser at alle punktene i tilstandklasse 2. 

  

Støtte på masser 

med synlig sterk 

forurensning 

under utgraving 

 2 feb 

2022 

1. Langs/i 

eksisterende E18 

EUNOMO-

00322553 

PP20 PP20-Påtreff oljeholdige masser som var svarte og lukter 

sterkt. 

26.01.22: 

Det ble det påvist oljeholdige masser, som luktet sterkt og 

er svarte, mellom PP20 og E18. NGI kom på befaring og det 

så ut som lokal forurensning med begrenset utbredelse og 

den er avgrenset i bunnen av gravegropa i leire.  

 

02.02.2022: 

Etter utgraving av masser som var synlig forurenset ble NGI 

tilkalt for kontrollprøve. Det var gravd ned til fjell. 

 

Det luktet fremdeles svakt av oljeforbindelser nede i gropa, men det var 
ikke oljefilm på vannet. 
Det ble tatt ut en jordprøve i det ene hjørnet av gropa, rett ved spunten 
som står der (merket med rød pil i bildet). 
Det luktet "oljeforurenset"/kjemisk av jordprøven. 

https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1f6fa
https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_200e0
https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_200e0


Årsak til 

prøve 

Prøvedato

: 

Område Labrapport 

nr. 

Prøvenavn Kommentar og sammenstilling av innhold fra e-

poster med NGI 

 

Analyseresultatene viser at det ikke er påvist alifater over 
deteksjonsgrensa, men at det er høye konsentrasjoner av 
benzen (tilstandsklasse 4). Masser i tilstandsklasse 4 kan ikke bli 
liggende. 
Avgrensning av prøvepunkt ble ikke utført, og PP20 prøvepunktet må 
avgrenses i entreprise E102. 

 

 
Bilde fra NGI fra gravegrop mellom PP20 og E18 den 

02.02.2022. 

 

28.02.22: 

 

NGI var på befaring i gravegropa mellom Philip Pedersens vei 20 og E18 
for å vurdere om alle forurensede masser som tidligere er blitt påvist i 
bunnen av gropa er blitt fjernet. 



Årsak til 

prøve 

Prøvedato

: 

Område Labrapport 

nr. 

Prøvenavn Kommentar og sammenstilling av innhold fra e-

poster med NGI 

 

Det var gravd ned til berg i gropa og alle de forurensede løsmassene ser 
ut til å ha blitt fjernet, se bilder under. Det 
var ikke synlig forurensing i form av svarte løsmasser, lukt av olje eller 
oljefilm på vannet i gropa. Siden alle 
løsmassene var fjernet var det ikke mulig å ta prøve for å dokumentere 
forurensningstilstanden. Basert på visuell 
kontroll av gravegropa, er forurensningen fjernet. 

 
Bilde fra NGI PP20 og E18 den 28.02.2022. 

Område ikke 

tidligere prøvetatt 

 22 jul 

2021 

2. Shell-stasjonen 

ved Strand, 

Kveldsrosvingen og 

NKI-skolen/TUI 

NO2112000; 

N00750906; 

N00750907; 

NC 1-1, NC 1-

2, NC 2-1, NC 

3-2, NC4-1, 

NC 4-2, NC 5-

2, NC 6-1, NC 

7-1, NC 8-1, 

NC 1-8 bland-

L 

 

NC-bygget.  

Det ble prøvetatt i 8 sjakter og sendt inn 10 prøver for 

tungmetaller, BTEX, PAH, PCB, alifater og THC. 1 prøve for 

basiskarakterisering. 

Masser ble klassifisert i tkl. 1-3. 

 

Det ble tatt ristetest og kolonne test. Massene tilfredsstiller 

krav for deponering på deponi for inerte masser, unntatt 

L/S=10 for sulfat i kolonnetesten (Sulfat = 192 mg/L). 

https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1f738


Årsak til 

prøve 

Prøvedato

: 

Område Labrapport 

nr. 

Prøvenavn Kommentar og sammenstilling av innhold fra e-

poster med NGI 

 

 

 

 

 

M269  26 okt 

2021 

2. Shell-stasjonen 

ved Strand, 

Kveldsrosvingen og 

NKI-skolen/TUI 

EUNOMO-

00312735 

M269-N 

M269-Ø 

M269-V 

 

M269 avgrensning TUI da det var påvist PAH i TKL 4 i 

innledende miljøundersøkelsen. 

 

Det ble tatt ut blandprøve fra 0,7-1,4m i tre 

himmelretninger (N, Ø, V), 2-3m fra punkt M269. Løsmassene 

besto av grove stein- og grusmasser med noe finstoff. 
 
Masser er klassifisert i tkl.1 og ble også analysert på PAH-forbindelser. 

 

 
Bilde fra NGI-Prøvegrop M269-N 

M265  13 des 

2022 

2. Shell-stasjonen 

ved Strand, 

Kveldsrosvingen og 

NKI-skolen/TUI 

EUNOMO-

00318397 

 

M265-Ø 

M265-V 

M265-N 

M265-S 

Avgrensning M265 i Kveldsrosvingen 4, hvor det fra før var 

påvist TKL 4 av kobber og sink ved 0-0,3m dybde (det er 

berg fra 0,3m). Det skal også graves for parkslirekne og 

avgrensningen ble gravd utenfor sområdet for parkslirekne. 

 

Punktet ble avgrenset i hver himmelretning med fire 

blandprøver. 

 

https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1f6e0
https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1f6e0
https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1fcb2
https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1fcb2


Årsak til 

prøve 

Prøvedato

: 

Område Labrapport 

nr. 

Prøvenavn Kommentar og sammenstilling av innhold fra e-

poster med NGI 

 

Prøvepunkt M-265-Ø viste bly i TKL4, og punktet skal 

derfor avgrenses videre siden TKL.4 ikke kan bli liggende i 

trafikkareal. 

 

 

M265-Ø  19 jan 

2022 

2. Shell-stasjonen 

ved Strand, 

Kveldsrosvingen og 

NKI-skolen/TUI 

EUNOMO-

00321230 

M265-Ø-1, 

M265-Ø-2, 

M265-Ø-3 

Avgrensning M265-Øst, som er et prøvepunkt som ble 

klassifisert i TKL.4 den 13.12.21. 

 

Det ble tatt ut tre prøver for avgrensning. 

 

Analyser fra de andre prøvepunktene viser TKL.1-3 og kan 

massene bli liggende. 

 

M245  12 aug 

2021 

4. Riiser-Larsens vei EUNOMO-

00304102 

M245-Ø 

M245-S 

M245-V 

M245-N 

Riiser-Larsens vei 12, avgrensning M245 prøvepunkt hvor 

det fra før var påvist TKL.5 og TKL.4. 

 

De forurensede massene består i hovedsak av fyllmasser av 

murstein. Det ser ut som om det er en bygning som er revet 

og hvor rivningsmaterialet er benyttet til utfylling/tetting av 

hullet hvor bygningen sto. 

 

Det ble prøvetatt i 0-1m dybde i hver himmelretning. 

M245-S ble tatt i leirmasser. De andre prøvene ble tatt av 

finstoff i mursteins-/fyllmassene. 

 

Analyseresultater viser at masser utenfor mursteinsmassene 

er i TKL.1, mens mursteinsmassene er forurenset i TKL 3-4 

https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_200ce
https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_200ce
https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1f740
https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1f740


Årsak til 

prøve 

Prøvedato

: 

Område Labrapport 

nr. 

Prøvenavn Kommentar og sammenstilling av innhold fra e-

poster med NGI 

 

av PAH, benso(a)pyren, bly og sink. Det ble ikke påvist 

masser i TKL.5. 

 

 

 

 

R19 

M317 

M319 

M323 

 21 jun 

2021 

7. Grendehustomta NO2109889 S2 0-0,7m, S3 

0-0,4m, S3 

1m, S4 0+-

0,6m, S4 1-

1,5m, S5 0-

0,7m, S5 1m, 

S6 1,2-1,5m, 

S8 0-0,7m, S8 

1,2m, S9 0-

0,6m, S9 2m, 

S10 0,0,5m, 

S13 0-0,6m, 

S13 2,4-2,5m, 

S14 0-2m, S16 

0-0,5m, S17 

0,2-0,6m, S17 

2m, HS1 (S7) 

0-1,8m, AS1 

(S7) 1,8m, 6 

Asfalt 

Avgrensning Sjakt 6 

 

Resultatene fra den supplerende prøvetakingen utført 21-viser at 
massene er i TKL. 1-4. 
 
I følge risikovurderingen kan tkl.4 bli liggende, ref. Golder Associates 

AS: Beregning av spredning og risiko for human helse Grendehustomta. 

Teknisk notat 20140801-N1 rev 01, 2021. 
 

 

https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1f733


Årsak til 

prøve 

Prøvedato

: 

Område Labrapport 

nr. 

Prøvenavn Kommentar og sammenstilling av innhold fra e-

poster med NGI 

 

Støtte på masser 

man mistenkte 

forurensning 

under utgraving 

grunnet parafin-lukt 

 24 aug 

2021 

7. Grendehustomta EUNOMO-

00305378 

NY OK54 Holtekilen O54 

 

Massene ble klassifisert i Ttkl.1. 

Det ble vurdert at parafin-lukt kan ha kommet fra et 

avløpssystem som ble frigravd eller fra annen grave/bore-

aktivitet på området. 

Fri fase 

forurensning 

oppdaget under 

graving. 

 24 aug 

2021 

7. Grendehustomta EUNOMO-

00305254 

Oks22-Mov-Ø Oksenøyveien 22, Movement Øst 

Det ble oppdaget fri fase olje-forurensning bed fjerning av 

fundament i Oksenøyveien 22-østre hjørnet av Movement-

hangaren. 

 

Det ble vurdert at forurensningen var lokal og ikke har 

spredd seg utover, og den stopper i den underliggende 

leira. Det ble observert en tynn oljefilm på vannet i gravegropa. Det 

ble påvist alifater i tkl. 5 og PCB i tkl.2. 

 

 
Bilder fra NGI fra 24.08.22: Oppgravde masser. 

Tabell 3 Koordinater til prøvepunkt Oks22-Mov-Ø (UTM32N) 
Ø 590589 N6641977 

https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1f6ff
https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1f6ff
https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1f746
https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1f746


Årsak til 

prøve 

Prøvedato

: 

Område Labrapport 

nr. 

Prøvenavn Kommentar og sammenstilling av innhold fra e-

poster med NGI 

 

Oksenøyveien 22 

 

Supplerende prøver 

etter at hangaren er 

fjernet. 

 

 

Kontrollprøve 

sørøst for hangaren 

 

 

 30 aug 

2021 

7. Grendehustomta EUNOMO-

00306085 

Oks22-1 0,2m 

Oks22-1 (leire) 

Oks22-2 0,2m 

Oks22-2 (leire) 

Oks22-3 (leire) 

Oks22-4 (leire) 

 

 

 

 

OKS-22-MOV-

Ø 

 

Movement Hangar Oksenøyveien 22 

 

Det er i alle prøvene stein og innslag av pigget betong over 

stedelige masser av leire, og det var generelt lite finstoff. 

Ojs22-1 og Oks22-2 ble det tatt ut prøve med finstoff i 

overgang stein og leire.  

 

Analyseresultater viser at massene er i tkl. 1-3. 

 

Prøve Oks22-MOV-Ø ble tatt i masser av sand, leire, grus og stein med 
innslag av avfall som betong, armering, plast og trevirke. Det var tydelig 
lukt av flyktige forbindelser ved store deler av den tidligere hangaren. 
det påvist flere metaller og PCB i 
tilstandsklasse 2, bly i tilstandsklasse 3 samt oljeforbindelser i 
tilstandsklasse 3. I tillegg så er det generelt i området påvist spor av 
aromatiske forbindelser, PAH-forbindelser, 
DDT, flyktige organiske komponenter (tri- og tetrakloreten), 
klorbenzener og klorfenol. 

M218 og R7  28 sep 

2021 

7. Grendehustomta EUNOMO-

00309375 

Avgrensning 

for M218: 

M218N, M218S, 
M218V og M218Ø 
 
Avgrensning for 
R7: 

 

R7N, R7S, R7V og 
R7Ø 

Avgrensning av M218 i Oksenøyveien 30  og R7 i 

Oksenøyveien 28, hvor det fra før var påvist TKL.5. 

Det ble gravd en prøvegrop med gravemaskin i hver himmelretning, 2-3 
m ut fra avmerket punkt.  
Det ble gravd ned til naturlige masser, som i begge punktene besto av 
gråbrun leire. Det ble tatt ut blandprøve fra overflaten ned til ca. 10 cm 
i leira som ble sendt til analyse på alifater og BTEX. 
 
Massene i punkt M218 besto av grove fyllmasser med noe finstoff over 
naturlig leire. Fyllmassene luktet olje. Det 
var vanninnsig i prøvegropene. Vannet hadde ikke oljefilm. Det ble 
gravd ned til ca. 1 m. 
 

https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1f6f1
https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1f6f1
https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1f743
https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1f743


Årsak til 

prøve 

Prøvedato

: 

Område Labrapport 

nr. 

Prøvenavn Kommentar og sammenstilling av innhold fra e-

poster med NGI 

 

Massene i punkt R7 besto av sandige, grusige masser over naturlig leire. 
De øverste 0-15 cm var organisk rikt 
(planter og planterøtter). Det luktet ikke olje og massene så rene ut. Det 
var ikke vanninnsig. Det ble gravd ned til ca. 
1 m. 
 
Analyseresultatene viser at fyllmassene rundt punkt M218 er forurenset 
med alifater opp til tilstandsklasse 3, mens 
det for punkt R7 ikke ble påvist alifater over normverdi (klassifiseres 
som rene). 
 

 
Bilde fra NGI: Prøvegrop M218N og RS7 

M181-avgrensning  20 okt 

2021 

7. Grendehustomta EUNOMO-

00312087 

M181-N 0-1m, 

M181-S 0-1m, 

M181-Ø 0-1m, 

M181-V 0-1m 

Avgrensning for prøvepunkt M181 hvor det fra før var 

påvist trikloreten i tkl.5 og tetrakloreten over normverdi. 

 

Det ble tatt fire prøver i hver himmelretning ca. 3-4m ut fra 

M181.  

https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1f6e8
https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1f6e8


Årsak til 

prøve 

Prøvedato

: 

Område Labrapport 

nr. 

Prøvenavn Kommentar og sammenstilling av innhold fra e-

poster med NGI 

 

 

I alle punktene var det 0,4-0,6 m med grove stein- og grusmasser over 
stedegen leire (tørrskorpeleire). Massene så rene ut og det luktet ikke 
løsemidler av dem. En blandprøve fra 0-1 m ble tatt ut i hvert punkt og 
send til analyse av flyktige organiske forbindelser. 

 

Massene ble klassifisert i tkl.1. 

 

 
 

Bilde fra NGI. Foto fra prøvegrop M181-V 
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9. Kontrollprøver etter fjerning av oljetanker: 

Adresse Prøvedato Område Labrapport nr. Prøve navn Tilstandsklasse etter fjerning av tank/ 

opprydding 

Michelets vei 6A  8 jul 2021 1. Langs/i eksisterende 

E18 

NO2111284 Michelets vei 6A 

jord 

1 

Michelets vei 3  8 sep 

2021 

1. Langs/i eksisterende 

E18 

EUNOMO-00307028; 

EUNOMO-00306084 

Michelets v.3 

MV3-OT 

1 

Michelets vei 5-

Oljetank funnet 

under betongplate 

som ble ødelagt 

under graving 

 16 sep 

2021 

1. Langs/i eksisterende 

E18 

EUNOMO-00308032 Michelets v. 5 1 

Michelets vei 1  

-Oljetank funnet 

 26 okt 

2021 

1. Langs/i eksisterende 

E18 

EUNOMO-00312722 Michelets v.1 1 

Kveldsrosvingen 2  13 des 

2021 

1. Langs/i eksisterende 

E18 

EUNOMO-00318397 Kveldsrosvingen 2 1 

Eilif Dues vei 61  24 jun 

2021 

3. Eilif Dues vei NO2110303 Eilef Dues vei 61 1 

Eilef Dues vei 9  9 jul 2021 3. Eilif Dues vei NO2111474; NO2112434 Oljetank Eilef Dues 

vei 9 

2 

Eilef Dues vei 47 

Riiser Larsens vei 

6 

 24 jun 

2021 

4. Riiser-Larsens vei NO2110212 Riiser Larsensvei 6 

Eilef Duesvei 47 

1 

Professor Kohts 

vei 108 TUI 

 

 6 okt 

2021 

1. Langs/i eksisterende 

E18 

EUNOMO-00310374 Oksenøystien 11 

Prof.Kohts v. 108 

1 

https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1f6d5
https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1f6f4
https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1f6f4
https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1f6ee
https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1f6e4
https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1fca1
https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1eeb5
https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1f6dc
https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1f730
https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1f6eb


Årsak til 

prøve 

Prøvedato

: 

Område Labrapport 

nr. 

Prøvenavn Kommentar og sammenstilling av innhold fra e-

poster med NGI 

 

Oksenøystien 11 

Etter fjerning av 

ca.5m lang 

ståltank. Det 

luktet olje ved 

fjerningen. 

 

Oksenøyveien 38 

 8 sep 

2021 

7. Grendehustomta EUNOMO-00307027 OKS V.38 1 

 

https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1f6f7
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Prosj. nr E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta 

Byggeplan 
Dato: 

11850 2022.03.18 
Dok. nr Oversikt supplerende miljøprøvetaking i E101 Sign Rev.: 

X_255 MB 01 
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Forord 
Første etappe av E18 Vestkorridoren bygges ut mellom Lysaker og Ramstadsletta. 
Dr.Ing.A.Aas-Jakobsen AS er engasjert av Statens vegvesen til å utarbeide byggeplan fra og 
med konkurransegrunnlag, til og med oppfølging i byggetiden og ferdigdokumentasjon. 
Dr.Ing.A.Aas-Jakobsen AS har etablert en prosjekteringsgruppe som tar seg av alle aktuelle 
fagområder og som består av ViaNova AS, Geovita AS, Electronova AS, Asplan Viak AS, 
Grindaker AS, LPO Arkitekter AS, Plan Arkitekter AS, Ingenia AS, Brekke&Strand AS, 
Norges Geotekniske Institutt, NILU og Safetec Nordic AS. 
 
Strekningen er delt inn i flere entrepriser som vist i figuren under. 
 

 
 
Entreprise E102, E103 og E105 vil være totalentrepriser inkl. elektro. Automasjon inngår i 
entreprise E121 Automasjon som vil være en byggherrestyrt entreprise. 
I tillegg er det noen entrepriser for forberedende arbeider (E101, E108) og lokale støytiltak 
(E131). Dette vil være utførelsesentrepriser. 
 
Dette notatet er utarbeidet av Dr.Ing.A.Aas-Jakobsen AS/NGI og oppsummerer de 
supplerende miljøprøvetakingene som er gjort i E101.  
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11850 2022.03.18 
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Innhold 
Forord ........................................................................................................................................ 1 

1 Innledning ............................................................................................................................ 3 

2 Miljøtekniske grunnundersøkelser og supplerende miljøprøver i E101/E102 .............. 4 

3 Referanser ............................................................................................................................ 6 
VEDLEGG A Tabeller med resultater fra supplerende miljøprøvetaking i E101 ............................ A.1 
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1 Innledning 
Den forberedende entreprisen E101 omfatter arbeid som ønskes utført før hovedutbyggingen 
av E18 starter. Hensikten med entreprisen er å klargjøre området der ny E18 skal bygges. 
 
Arbeidene i E101 inkluderer blant annet: 

• Midlertidig omlegging av E18-traséen 
• Etablering av riggområde og interne anleggsveger 
• Riving og fjerning av bygninger med kjellere og evt. oljetanker 
• Omlegging av vann- og avløpsledninger og kabler (strøm/ tele etc.) 
• Etablering av fundamenter til provisoriske gangbruer 
• Gravearbeider ved spunting 

 
Som en del av dette arbeidet skal forurenset grunn avgrenses og fjernes.  
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2 Miljøtekniske grunnundersøkelser og supplerende miljøprøver i 
E101/E102 

Før anleggsarbeidene for E18-utbyggingen startet ble det utført miljøtekniske grunnunder-
søkelser innenfor planlagt anleggsområde for E101 og E102. Resultatene er sammenstilt i 
rapportene for miljøundersøkelser Lysaker – Strand /1/ og Grendehustomta /2/. I tillegg er det 
utført utlekkingstester for masser fra utvalgte punkt i E101/E102. Disse er dokumentert i 
rapport for basiskarakterisering av masser E101/E102 /3/. Det er påvist forurenset grunn 
innenfor entreprisen. For detaljer rundt prøvetakingen, se overnevnte rapporter.  
 
De forberedende arbeidene i E101 har som mål å avklare forurensingssituasjonen i størst 
mulig grad før arbeidene i hovedentreprisen E102 starter opp. En del av det forberedende 
arbeidet har bestått i å avgrense og fjerne masser forurenset i tilstandsklasse 4 og 5 samt å 
fjerne oljetanker og eventuelt oljeforurensede løsmasser forbundet med disse. Det er også 
utført prøvetaking og fjerning av løsmasser i tilfeller hvor man har påtruffet eller det var 
mistanke om forurensede masser. Det er blitt utført risikovurdering av masser i tilstandsklasse 
4 på Grendehustomta, og disse massene kan bli liggende forutsatt at de dekkes av minst 1 m 
masser i tilstandsklasse 1 eller 2 /5/.  
 
Det er i tiltaksplanen for E101 /4/ laget en sammenstilling over punkt med påvist sterk 
forurensning, dvs. punkt med løsmasser forurenset i tilstandsklasse 4, 5 og over 5. Disse 
punktene er gjengitt i tabell 1, med kommentar om hvorvidt det er gjennomført supplerende 
prøvetaking for avgrensing i henhold til tiltaksplanen eller ikke.  
 
Tabell 1 Punkt hvor det er påvist forurensning i tilstandsklasse 4, 5 og over 5, med 

kommentar om forurensningen er avgrenset eller ikke.  

Punkt/ 
område 

Dybde 
(m) Påvist forurensning  Lokalitet Kommentar 

M81 0-0,8 PAH i tilstandsklasse 5 Langs E18 Ikke avgrenset  

M151 0,6-1,3 PAH og benzo(a)pyren 
i tilstandsklasse 4 

Professor Kohts 
vei (Tjernsmyr) Ikke avgrenset 

M162 0-0,25 Alifater C12-C35 i 
tilstandsklasse 4 

I grøftekanten til 
E18 Ikke avgrenset 

M245 0-1 PAH og benzo(a)pyren 
i tilstandsklasse 5 

Riiser-Larsens 
vei 

Delvis avgrenset. Riveavfall/ 
omdisponerte masser med 
tegl. 

M259 3-4 
Benzen i tilstandsklasse 
5. Etylbenzen og 
xylener over normverdi 

Shell Strand Ikke avgrenset.  

M265 0-0,3 Kobber og sink i 
tilstandsklasse 4 

Kveldsrosvingen 
4 Avgrenset  

M269 0,7-1,4 PAH og benzo(a)pyren 
i tilstandsklasse 4 NKI-skolen/TUI Avgrenset 
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Punkt/ 
område 

Dybde 
(m) Påvist forurensning  Lokalitet Kommentar 

M181 0-1,5 

Trikloreten i 
tilstandsklasse 5. 
Tetrakloreten over 
normverdi 

Grendehustomta Avgrenset 

M209 0-0,3 Arsen i tilstandsklasse 4 Grendehustomta 
Ikke avgrenset. Ifølge 
risikovurdering kan 
tilstandsklasse 4 bli liggende. 

M218 0,5-1 

Alifater C8-C10 og C10-
C12 i tilstandsklasse 5. 
Alifater C12-C35 i 
tilstandsklasse 4 

Grendehustomta Avgrenset 

R5 0,2-1,2 
og 2 

Alifater C12-C35 i 
tilstandsklasse 4 Grendehustomta 

Ikke avgrenset. Ifølge 
risikovurdering kan 
tilstandsklasse 4 bli liggende. 

R7 0,5-1,5 Alifater C8-C10 og C10-
C12 i tilstandsklasse 5 Grendehustomta Avgrenset  

R19 
M317 
M319 
M323 

0,3-0,4 
0-3 
0,4-2 
0-3 

PAH i tilstandsklasse 4, 
5 og over 5 Grendehustomta Avgrenset 

 
I vedlegg A er det gitt en oversikt over utførte supplerende prøvepunkt og gjenstående 
prøvepunkt ifølge tiltaksplanen, med prøvedybder, beskrivelse av løsmassene, koordinater og 
tilstandsklasse.   
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3 Referanser  
/1/ Aas-Jakobsen og NGI: Miljøundersøkelser Lysaker - Strand. E18 Vestkorridoren, 

Lysaker – Ramstadsletta. Byggeplan. Rapport X_676, 2018. 
/2/ Aas-Jakobsen og NGI: Miljøundersøkelser Grendehustomta. E18 Vestkorridoren, 

Lysaker – Ramstadsletta. Byggeplan. Rapport X_678, 2018. 
/3/ Aas-Jakobsen og NGI: Resultater fra basiskarakterisering av masser  E101/E102. E18 

Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta. Byggeplan. Notat 
X_254, 2020. 

/4/ Aas-Jakobsen og NGI: Tiltaksplan E101 – Forberedende arbeider. Vestkorridoren, 
Lysaker – Ramstadsletta. Byggeplan. Rapport X_679, 2021.  

/5/ Golder Associates AS: Beregning av spredning og risiko for human helse 
Grendehustomta. Teknisk notat 20140801-N1 rev 01, 2021.  
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VEDLEGG A Tabeller med resultater fra supplerende 
miljøprøvetaking i E101 

 
 



Prøvenavn
Dybde fra terreng 

(m)
Beskrivelse Analyse Tilstandsklasse Dato Forurensning

NTM10 
Øst (X)

NTM10 
Nord (Y)

0‐0,7 m grus, stein, murstein, røtter PAH 3 21.06.2021 PAH, BaP TK3 106455,999 1212037,333
0,7‐2 m Grove masser, stein 21.06.2021 106455,999 1212037,333
0‐0,05 m Asfalt 21.06.2021 106479,028 1212041,832
0,05‐0,4 m Pukk, grus, sand, lag med asfalt på 0,2 m PAH 2 21.06.2021 106479,028 1212041,832
0,4‐0,8 m Grove masser, stein 21.06.2021 106479,028 1212041,832
0,8‐1,1 m Leire, blå PAH 1 21.06.2021 106479,028 1212041,832
0‐0,05 m  Asfalt 21.06.2021 106474,409 1212036,973
0,05‐0,7 m  Pukk, grus, sand, lag med asfalt på 0,3 m PAH 4 21.06.2021 PAH TK4, BaP TK3 106474,409 1212036,973
0,6‐1 m Grove masser, stein 21.06.2021 106474,409 1212036,973
1‐1,5 m  Leire, blå PAH 1 21.06.2021 106474,409 1212036,973
0‐0,05 m Asfalt 21.06.2021 106472,066 1212041,296
0,05‐0,7 m  Pukk, grus, sand, lag med asfalt på 0,4 m PAH 3 21.06.2021 PAH, BaP TK3 106472,066 1212041,296
0,7‐1,5 m  Leire, blå PAH 1 21.06.2021 106472,066 1212041,296
0‐0,7 m  Pukk, grus, asfaltbiter, røtter, asfaltlag på 0,4 m PAH 1 21.06.2021 106467,782 1212035,727
0,7‐1,2 m  Grove masser, stein 21.06.2021 106467,782 1212035,727
1,2‐2 m  Leire, blå PAH 4 21.06.2021 PAH, BaP TK4 106467,782 1212035,727
0‐1,8 m Fyllmasser, grus, stein, sand PAH 3 21.06.2021 PAH , BaP TK3 106462,64 1212045,26
1,8 m Leire, blå PAH 1 21.06.2021 106462,64 1212045,26
0‐0,7 m  Grus, pukk, stein, steinheller, asfaltbiter PAH 3 21.06.2021 PAH , BaP TK3 106461,676 1212032,62
0,7‐1,2 m  Grove masser, stein og røtter 21.06.2021 106461,676 1212032,62
1,2 ‐1,5 m  Leire brun PAH 3 21.06.2021 PAH , BaP TK3 106461,676 1212032,62
0‐0,6 m  Grus, pukk, asfaltbiter PAH 3 21.06.2021 PAH , BaP TK3 106462,212 1212038,404
0,6‐1,8 m  Grove masser, stein 21.06.2021 106462,212 1212038,404
1,8‐2,5 m  Leire, blå PAH 1 21.06.2021 106462,212 1212038,404
0‐0,5 m  Grus, stein, sand, murstein, røtter, asfaltbiter PAH 3 21.06.2021 PAH , BaP TK3 106448,073 1212031,442
0,5‐2,5 m  Grove masser, stein 21.06.2021 106448,073 1212031,442
0‐0,6 m  Pukk, sand, grus, røtter PAH 2 21.06.2021 106448,501 1212036,155
0,6‐2,4 m  Grove masser, stein 21.06.2021 106448,501 1212036,155
2,4‐2,5 m  Leire, blå PAH 1 21.06.2021 106448,501 1212036,155
0‐0,4 m  Grus, pukk, sand, røtter ved 0,4 m PAH 3 21.06.2021 PAH , BaP TK3 106452,044 1212051,562
0,4‐2,0  Grove masser, stein, noe finstoff PAH 3 21.06.2021 PAH , BaP TK3 106452,044 1212051,562
2‐2,5 m  Leire, grå 21.06.2021 106452,044 1212051,562
0‐0,5 m  Grus, pukk, sand PAH 3 21.06.2021 PAH , BaP TK3 106445,572 1212038,861
0,5‐2,5 m  Grove masser, stein 21.06.2021 106445,572 1212038,861
0‐0,2 m Asfalt 21.06.2021 106442,989 1212047,778
0,2‐0,6 m  Pukk, grus, sand PAH 1 21.06.2021 106442,989 1212047,778
0,6‐1,8 m  Grove masser,  stein 21.06.2021 106442,989 1212047,778
1,8‐2,2 m  Leire, blå PAH 1 21.06.2021 106442,989 1212047,778
0‐0,05 Asfalt 21.07.2021 106048,35 1212187,53
0,05 – 0,15 Grus/subus 21.07.2021 106048,35 1212187,53
0,15 – 0,60 Fyllmasser; sprengstein med en del finstoff. Farge brun/grå Basic normpakke 2 21.07.2021 106048,35 1212187,53
0,6 – 1,6 Sand/Leca (mørk brun)  Basic normpakke 1 21.07.2021 106048,35 1212187,53
1,6 – 2,4 Fyllmasser sprengstein (0 – 400 mm) 21.07.2021 106048,35 1212187,53
0‐0,05 Asfalt 21.07.2021 106036,47 1212183,47
0,05 – 0,15 Grus/subus 21.07.2021 106036,47 1212183,47
0,15 – 0,65 Fyllmasser; sprengstein med en del finstoff. Farge brun/grå 21.07.2021 106036,47 1212183,47
0,65 – 1,9 Sand/Leca (mørk brun)  21.07.2021 106036,47 1212183,47
1,9 – 2,3 Leca (kan ha rast ned fra lag lenger oppe) 21.07.2021 106036,47 1212183,47
2,3 – 2,5  Leire blandet med stein og grus. Sannsynlig menneskelig påvirket 21.07.2021 106036,47 1212183,47
0‐0,05 Asfalt 21.07.2021 106029,07 1212180,97
0,05 – 0,1 Grus/subus 21.07.2021 106029,07 1212180,97
0,1 – 0,65 Fyllmasser; sprengstein med en del finstoff. Farge brun/grå Geo‐duk på 0,4 m  21.07.2021 106029,07 1212180,97
0,6 – 1,8 Sand/Leca (mørk brun) Basic normpakke 1 21.07.2021 106029,07 1212180,97
1,8 – 2,0 Fyllmasser med slagg klumper (porøse lette), mørke brune , metaliske  21.07.2021 106029,07 1212180,97
2,0 – 2,5 Leire blandet med stein, jord tre‐rester mm 21.07.2021 106029,07 1212180,97
0‐0,05 Asfalt 21.07.2021 106015,58 1212177,61
0,05 – 0,1 Sand/grus/subus (lys farge) 21.07.2021 106015,58 1212177,61
0,1 – 0,2 Pukk 21.07.2021 106015,58 1212177,61
0,2 – 0,4 Fyllmasser/ Sprengstein 21.07.2021 106015,58 1212177,61
0,4 – 1,0 Fyllmasser/Sprengstein blandet med Leca, slagg klumper, armeringsjern  21.07.2021 106015,58 1212177,61
1,0 – 1,5 Som over men store slagg klumper 21.07.2021 106015,58 1212177,61

1,5 – 1,8
Geo‐duk ved 1,5 m grå masse under dette: Grus, sand, leire, noe isopor, men også 
annen hvit ubestemmelig masse.

21.07.2021 As TK3 106015,58 1212177,61

1,8 – 2,5 Sprengstein med slagg 21.07.2021 106015,58 1212177,61

1

Basic normpakke 3

S17
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Prøvenavn
Dybde fra terreng 

(m)
Beskrivelse Analyse Tilstandsklasse Dato Forurensning

NTM10 
Øst (X)

NTM10 
Nord (Y)

0‐0,05 Asfalt 21.07.2021 106009,72 1212176,97
0,05 – 0,1 Sand/Grus/subus (lys farge) 21.07.2021 106009,72 1212176,97
0,1 – 0,2 Pukk 21.07.2021 106009,72 1212176,97
0,2 – 0,4 Fyllmasser/ Sprengstein 21.07.2021 106009,72 1212176,97

0,4 – 0,5
Fyllmasser/Sprengstein med stor stein opp til 400 mm. Inneholder også slagg 
klumper  opp til 200 mm

21.07.2021 106009,72 1212176,97

0,5 m Påtruffet umerket rør (Ø ca 200mm). Ingen skade på dette 21.07.2021 106009,72 1212176,97

0,5 – 0,6
Leca‐masser. Denne typen masse ble funnet bare i østlig ende av denne sjakten. Ser 
ut til å være vestlig avgrensing av denne typen masser

21.07.2021 106009,72 1212176,97

0,6 – 2,5 Fyll masser: Sprengstein med slagg Basic normpakke 3 21.07.2021 As TK3 106009,72 1212176,97
0‐0,05 Asfalt 21.07.2021 106001,52 1212175,09
0,05 – 0,15 Sand/Grus/subus (Brun) 21.07.2021 106001,52 1212175,09
0,15 – 0,25 Pukk 21.07.2021 106001,52 1212175,09
0,25 – 2,5 Fyllmasser/ Sprengstein Basic normpakke 2 21.07.2021 106001,52 1212175,09
0‐0,05 Asfalt 21.07.2021 105997,22 1212178,03
0,05 – 0,15 Sand/Grus/subus (lys farge) 21.07.2021 As TK3 105997,22 1212178,03
0,15 – ca 1 m Fyllmasser/ Sprengstein. Fjell funnet fra 0,15 cm – ca 1m 21.07.2021 105997,22 1212178,03
0‐0,05 Asfalt 21.07.2021 105982,37 1212175,29
0,05 – 0,1 Sand/Grus/subus (lys farge) 20.07.2021 105982,37 1212175,29
0,1 – ca 0,5 m Fyllmasser/ Sprengstein. Fjell funnet fra 0,15 cm – ca 0,5m 21.07.2021 105982,37 1212175,29
0‐0,3 m Organisk rik jord, gress, røtter Basic normpakke 2 03.08.2021 106549,28 1212347,49
Fra 0,3 m Berg (flisig skifer) 03.08.2021
0‐0,2 m Organisk rik jord, gress, røtter 03.08.2021 106538,87 1212358,53
0,2‐0,8 m Sandig, grusig (skifrig), biter av betong Basic normpakke 2 03.08.2021
0‐0,2 m Organisk rik jord, gress, røtter Basic normpakke 2 03.08.2021 106597,18 1212344,15
Fra 0,2 m Berg (flisig skifer) 03.08.2021
0‐0,2 m Pukk, stein (veifylling) 03.08.2021 106577,43 1212320,12
0,2‐0,5 m Organisk rik jord, røtter Basic normpakke 2 03.08.2021
0,5‐0,7 m Grusig (skifring), sandig Basic normpakke 2 03.08.2021

M218N 0‐1 m Grove fyllmasser med noe finstoff over naturlig leire. Lukter olje Alifater, BTEX 3 28.09.2021 Alifater TK3 106497,11 1212171,4

M218S 0‐1 m Grove fyllmasser med noe finstoff over naturlig leire. Lukter olje Alifater, BTEX 1 28.09.2021 106497,11 1212167,4

M218Ø 0‐1 m Grove fyllmasser med noe finstoff over naturlig leire. Lukter olje Alifater, BTEX 1 28.09.2021 106499,11 1212169,4

M218V 0‐1 m Grove fyllmasser med noe finstoff over naturlig leire. Lukter olje Alifater, BTEX 2 28.09.2021 106495,11 1212169,4

R7N 0‐1 m
sandige, grusige masser over naturlig leire. De øverste 0‐15 cm var organisk rikt 
(planter og planterøtter). Det luktet ikke olje og massene så rene ut

Alifater, BTEX 1 28.09.2021 106535,51 1212179,42

R7S 0‐1 m
sandige, grusige masser over naturlig leire. De øverste 0‐15 cm var organisk rikt 
(planter og planterøtter). Det luktet ikke olje og massene så rene ut

Alifater, BTEX 1 28.09.2021 106535,51 1212175,42

R7Ø 0‐1 m
sandige, grusige masser over naturlig leire. De øverste 0‐15 cm var organisk rikt 
(planter og planterøtter). Det luktet ikke olje og massene så rene ut

Alifater, BTEX 1 28.09.2021 106537,51 1212177,42

R7V 0‐1 m
sandige, grusige masser over naturlig leire. De øverste 0‐15 cm var organisk rikt 
(planter og planterøtter). Det luktet ikke olje og massene så rene ut

Alifater, BTEX 1 28.09.2021 106533,51 1212177,42

0‐0,5 m Fyllmasser: grus, stein (skifrig), lite finstoff 106561,62 1212247,00

0,5‐1 m Tørrskorpeleire

0‐0,4 m Fyllmasser: grus, stein (skifrig), lite finstoff 106565,85 1212246,54

0,4‐1 m Tørrskorpeleire

0‐0,6 m Fyllmasser: grus, stein (skifrig), lite finstoff 106563,99 1212240,84

0,6‐1 m Tørrskorpeleire

0‐0,5 m Fyllmasser: grus, stein (skifrig), lite finstoff 106559,56 1212242,3

0,5‐1 m Tørrskorpeleire

M245‐Ø 0‐1 m Fyllmasser (murstein, stein) Basic normpakke 3 12.08.2021 Pb, Zn, BaP, PAH TK3 106436,291 1212472

M245‐S 0‐1 m Leire Basic normpakke 1 12.08.2021 106433,76 1212469,506

M245‐V 0‐1 m Fyllmasser (murstein, stein) Basic normpakke 4 12.08.2021
Zn og BaP TK4, Pb og PAH 
TK3

106431,289 1212472,023

M245‐N 0‐1 m Fyllmasser (murstein, stein) Basic normpakke 4 12.08.2021
Pb, Zn og BaP TK4, PAH 
TK3

106433,736 1212474,47

M‐265‐N 0‐1 m Fyllmasser: jord og leire. Beg fra 1 m 8 tungmetaller 3 13.12.2021 Bly TK3 105781,4 1212203,256

M‐265‐Ø 0‐0,3 m Fyllmasser: jord og leire. Berg fra 0,3 m 8 tungmetaller 4 13.12.2021 Pb TK4, Cu og Zn TK3 105783,553 1212197,139

M‐265‐Ø‐1 0‐0,3 m Fyllmasser: organisk rik jord og leire. Berg fra 0,3 m 8 tungmetaller 3 19.01.2022 Ni TK3 105784,062 1212208,159

M‐265‐Ø‐2 0‐0,4 m Fyllmasser: organisk rik jord og leire. Berg fra 0,4 m 8 tungmetaller 2 19.01.2022 105788,558 1212206,161

M‐265‐Ø‐3 0‐0,6 m Fyllmasser: organisk rik jord og leire. Berg fra 0,6 m 8 tungmetaller 3 19.01.2022 Ni TK3 105788,128 1212201,349

M‐265‐V 0‐0,4 m Fyllmasser: jord og leire. Berg fra 0,4 m 8 tungmetaller 1 13.12.2021 105767,073 1212199,814

M181‐S VOC 1 20.10.2021

M181‐V VOC 1 20.10.2021

M181‐Ø VOC 1 20.10.2021

VOC

PP20‐Oks3

PP20‐Oks4

M181‐N 1 20.10.2021

NC8 Basic normpakke 2

PP20‐Oks1

PP20‐Oks2

NC6

NC7 Basic normpakke 3

NC5



Prøvenavn
Dybde fra terreng 

(m)
Beskrivelse Analyse Tilstandsklasse Dato Forurensning

NTM10 
Øst (X)

NTM10 
Nord (Y)

M‐265‐S 0‐0,3 m Fyllmasser: jord og leire. Berg fra 0,3 m 9 tungmetaller 2 14.12.2021 105774,248 1212190,474

M269‐N 0,7‐1,4 m Grove stein‐ og grusmasser med noe finstoff PAH 1 26.10.2021 105891,75 1212199,92

M269‐Ø 0,7‐1,4 m Grove stein‐ og grusmasser med noe finstoff PAH 1 26.10.2021 105893,75 1212197,92

M269‐V 0,7‐1,4 m Grove stein‐ og grusmasser med noe finstoff PAH 1 26.10.2021 105889,75 1212197,92

M269‐S 0,7‐1,4 m
Gravd ut og levert til deponi for ordinært avfall som masser forurenset i 
tilstandsklasse 2‐5

105891,75 1212195,92

Oksenøyveien 22 ‐ Movementhangaren Ø 
hjørne

0‐2 m Leire Alifater og PCB 5 24.08.2021 Alifater TK5, PCB TK2 106692,245 1212249,915

Oksenøyveien 22 ‐ Movementhangaren Ø 
hjørne

2‐3 m sand, leire, grus, stein
Standard 
normpakke

3
31.08.2021 (etter 
fjerning av olje‐
forurenset masse)

Alifater og Pb TK3, Cd, Cr, 
Zn og PCB TK2

106692,245 1212249,915

Grendehustomta/Holtekilen v kum OK54 0‐2 m Fyllmasser grove Alifater, BTEX, VOC 1 24.08.2021

0‐0,2 m Fyllmasser
Standard 
normpakke

3 31.08.2021 Alifater TK3 106609,012 1212285,819

0,2‐0,5 m Leire
Standard 
normpakke

1 31.08.2021 106609,012 1212285,819

0‐0,2 m Fyllmasser
Standard 
normpakke

2 31.08.2021 106666,969 1212282,505

0,2‐0,5 m Leire
Standard 
normpakke

1 31.08.2021 106666,969 1212282,505

Oksenøyveien 22‐3 0,5 m Leire
Standard 
normpakke

1 31.08.2021 106601,536 1212264,977

Oksenøyveien 22‐4 0,5 m Leire
Standard 
normpakke

1 31.08.2021 106678,494 1212261,232

Mellom PP20 og E18 I gravegrop Fyllmasser, leire i bunn Alifater og BTEX 4 02.02.2022 Benzen TK4 106530,94 1212308,07

Mellom PP20 og E19 I gravegrop
Det er gravd ned til berg. Forurensede masser er gravd ut og levert til deponi for 
ordinært avfall som masser forurenset i tilstandsklasse 2‐5

Visuell observasjon 1 28.02.2022 Fjernet 106530,94 1212308,07

Gjenstående punkt i tilstandsklasse 4 eller 5 
som ikke er blitt avgrenset

Dybde fra terreng 
(m)

Beskrivelse Analyse Tilstandsklasse Dato Forurensning
NTM10 
Øst (X)

NTM10 
Nord (Y)

M81 0‐0,8 m Finstoff fra bærelag, antatt forurenset med finstoff fra asfalt PAH TK4 105393,5381 1211988,415

M151 0,6‐1,3 m Mørke grå fyllmasser med lukt av tjære PAH og B(a)P TK4 106731,8349 1212658,065

M162 0‐0,25 m Organisk rik leirg jord Alifater TK4 106570,6 1212477,43

M259 3‐4 m Torv og leire, lukt av olje Benzen TK5 105665,2946 1212144,098

Oljetanker, adresse
Dybde fra terreng 

(m)
Beskrivelse Analyse Tilstandsklasse Dato

Eilif Dues vei 9 Under oljetank Leire Alifater og BTEX 2 08.07.2021

Eilif Dues vei 47 Under oljetank Omslutningsmasser i sand, leire under Alifater og BTEX 1 23.06.2021

Eilif Dues vei 61 Under oljetank Omslutningsmasser i sand, leire under Alifater og BTEX 1 24.06.2021

Kveldsrosvingen 2 Under oljetank Omslutningsmasser av pukk og noe finstoff under Alifater og BTEX 1 13.12.2021

Michelets vei 1 Under oljetank Leire Alifater og BTEX 1 26.10.2021

Michelets vei 3 Under oljetank Leire Alifater og BTEX 3 31.08.2021

Michelets vei 3 Under oljetank Leire Alifater og BTEX 1 08.09.2021

Michelets vei 5 Under oljetank Leire Alifater og BTEX 1 16.09.2021

Michelets vei 6A Under oljetank Sand Alifater og BTEX 1 07.07.2021

Oksenøystien 4 Under oljetank Pukk Visuell observasjon 1 08.09.2021

Oksenøystien 11 Under oljetank Grus, sand Alifater og BTEX 1 06.10.2021

Oksenøyveien 38 Under oljetank Leire Alifater og BTEX 1 08.09.2021

Professor Kohts vei 108 (TUI) Under oljetank Sand Alifater og BTEX 1 06.10.2021

Riiser‐Larsens vei 6 Under oljetank Leire Alifater og BTEX 1 23.06.2021

Shell Strand, 8 oljetanker Under oljetanker Tankene ligger på betongplate. Ikke tegn på lekkasje (ikke lukt eller oljefilm på vann) Visuell observasjon 1 01.02.2022

Etter fjerning av oljeforurenset masse

Etter fjerning av oljeforurenset masse

Oksenøyveien 22‐1

Oksenøyveien 22‐2

På grensen til TK4 for alifater

Kommentar
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Forord 
Første etappe av E18 Vestkorridoren bygges ut mellom Lysaker og Ramstadsletta. 
Dr.Ing.A.Aas-Jakobsen AS er engasjert av Statens vegvesen til å utarbeide byggeplan fra og 
med konkurransegrunnlag, til og med oppfølging i byggetiden og ferdigdokumentasjon. 
Dr.Ing.A.Aas-Jakobsen AS har etablert en prosjekteringsgruppe som tar seg av alle aktuelle 
fagområder og som består av ViaNova Plan og Trafikk AS, Geovita AS, Electronova AS, 
Asplan Viak AS, Grindaker AS, LPO Arkitekter AS, Plan Arkitekter AS, Ingenia AS, 
Brekke&Strand AS, Norges Geotekniske Institutt, NILU og Safetec Nordic AS. 
 
Strekningen er delt inn i flere entrepriser som vist i figuren under. 
 

 
 
Entreprise E102, E103 og E105 vil være totalentrepriser inkl. elektro. SRO/Automasjon 
inngår i entreprise E121 Automasjon som vil være en byggherrestyrt entreprise. 
I tillegg er det noen entrepriser for forberedende arbeider (E101, E108) og lokale støytiltak 
(E131). Dette vil være utførelsesentrepriser. 
 
Denne rapporten er utarbeidet av Dr.Ing.A.Aas-Jakobsen AS/NGI og omhandler supplerende 
miljøprøvetaking som er utført i den forberedende entreprisen E108 Ramstadsletta.  
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Sammendrag 
Det er tatt supplerende miljøprøver og utført utlekkingsforsøk (ristetester) på prøver fra 
Høvikveien 2C og Ramstadsletta 2, 4 og 6. 
 
Analyseresultater fra de kjemiske analysene viser at de undersøkte løsmassene klassifiserer i 
tilstandsklasse 1 (ikke forurenset) eller tilstandsklasse 2. Det er ikke påvist oljelekkasje i 
massene som ligger rundt og under oljetanken som lå i Ramstadsletta 2.  
 
Utlekkingsforsøkene utført på massene viser at massene tilfredsstiller kravene til å deponeres 
på deponi for inert avfall.  
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1 Innledning 
I forbindelse med oppstart av den forberedende entreprisen E108 er det behov for supplerende 
miljøprøvetaking for å avklare forurensingssituasjonen i enkelte områder av entreprisen. Det 
er tatt ut prøver for kjemisk analyse rundt/under en tidligere nedgravd oljetank i Ramstadsletta 
2, septiktank i Ramstadsletta 4 og tilslagspunkt for rørledning i Høvikveien 2C.  
Masser som skal graves opp og fjernes fra et tiltaksområde regnes som næringsavfall, med 
mindre det er sikkert at massene vil utnyttes som byggeråstoff eller fyllmasser i et annet 
prosjekt. Dersom rene overskuddsmasser ikke skal gjenbrukes i andre prosjekter, kan de 
leveres til mottak/tipp som har tillatelse til å ta imot rene masser. Dersom overskuddsmassene 
er forurenset, deles de inn i avfallskategoriene inert avfall, ordinært avfall og farlig avfall, iht. 
avfallsforskriften. For å deponere massene som inert avfall må det foretas utlekkingstester for 
å vise at utlekkingen fra massene, av parametere bestemt i avfallsforskriften, tilfredsstiller 
kravene i forskriftens kapittel 9.  
Det er tatt ut prøver for utlekkingsforsøk (ristetester) fra løsmassene i Høvikveien 2C og 
Ramstadsletta 2 og 6, for å avgjøre om massene kan deponeres på deponi for inert fremfor 
ordinært avfall. 
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2 Feltarbeid 
Jordprøver for analyse av miljøgifter ble tatt ut 16-02-2021 og jordprøver for utlekkingsforsøk 
(ristetester) ble tatt ut 19-02-2021. Prøvetakingen ble utført med gravemaskin.  

2.1 Løsmassebeskrivelser 

Løsmassene i alle punkt besto av forskjellige typer fyllmasser. I Høvikveien 2C var det grove 
fyllmasser av stein og pukk, mens det i Ramstadsletta var finere materiale med organisk 
materiale i topplaget og noe innblandet avfall ellers i massene. Det ble ikke observert oljelukt 
eller annen kjemisk lukt i noen av prøvepunktene. Beskrivelse av løsmassene i hvert 
prøvepunkt er gitt i tabell 1 og koordinater er gitt i tabell 2. Bilder av sjaktene er gitt i vedlegg 
A.  
 
Tabell 1 Løsmassebeskrivelser 

Prøvepunkt Løsmassebeskrivelser 

Høvikveien 2C 
0-0,05 m: Asfalt 
0,05-0,1 m: Pukk 
0,1-1,0 m: Grove masser (stein og grus), lite finstoff 

Ramstadsletta 2 
(oljetank) 

0-1,7 m: Grove fyllmasser bestående av stein, grus og sand med noe 
avfall (plast, metall, leca, murstein). Ingen synlig oljeforurensning. 

Ramstadsletta 2a 0-1 m: Leire/silt. En del røtter, trevirke og noe avfall (plast) 
Ramstadsletta 4 
(septiktank) 0-1,3 m: Fyllmasser bestående av leire, sand, stein og murstein 

Ramstadsletta 6 0-0,2 m: Jord rik på organisk materiale, mye røtter, trevirke 
0,2-1,2 m: Leire/silt, ikke avfall 

 
Tabell 2 Koordinater til prøvepunktene 

 UTM 33 NTM 10 
Prøvepunkt X (øst) Y (nord) X (øst) Y (nord) 
Høvikveien 2C 252521,71 6648472,85 104162,83 1211574,56 
Ramstadsletta 2 (oljetank) 252473,39 6648431,43 104117,45 1211529,96 
Ramstadsletta 2a 252545,90 6648442,43 104189,02 1211545,86 
Ramstadsletta 4 252425,92 6648400,86 104072,19 1211496,26 
Ramstadsletta 6 252412,14 6648443,61 104055,54 1211537,95 

 

2.2 Kjemiske analyser 

Løsmasseprøvene ble sendt til analyser for metaller (arsen, kadmium, krom, kobber, 
kvikksølv, nikkel, bly og sink), olje (alifater), polyklorerte bifenyler (PCB), polysykliske 
aromatiske hydrokarboner (PAH) og BTEX (benzen, toluen, etylen, xylen) hos det 
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akkrediterte laboratoriet ALS Laboratory Group Norway AS. Resultatene fra prøvetakingen er 
vist i tabell 3. Det er kun elementer som er påvist over deteksjonsgrensa og som det er 
utarbeidet normverdier for som er vist i tabellen. Prøvene er klassifisert i henhold til 
Miljødirektoratets helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA-2553/2009 (SFT, 
2009), vist i tabell 4. Fullstendig analyserapport er gitt i vedlegg B.  
 
Tabell 3  Innhold av miljøgifter klassifisert etter SFT (2009)  

Parameter Benevning 
Høvikveien 

2C  
Ramstad-

sletta 2  
Ramstad-

sletta 2  
Ramstad-

sletta 4 
Normverdi 

Prøvedybde (m)  0-1 1,5-1,7 0-1,5 0-1,3 - 
Tørrstoff % 92,8 93,7 85,9 84,1 - 
As (Arsen) mg/kg TS 14 11 2,2 1,1 8 
Cd (Kadmium) mg/kg TS <0,02 0,05 0,12 0,06 1,5 
Cr (Krom) mg/kg TS 14 45 11 39 50 
Cu (Kopper) mg/kg TS 11 26 11 24 100 
Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 0,02 0,03 0,02 0,02 1 
Ni (Nikkel) mg/kg TS 18 70 12 53 60 
Pb (Bly) mg/kg TS 4 9 7 11 60 
Zn (Sink) mg/kg TS 34 93 64 74 200 
Fluoranten mg/kg TS <0,010 0,075 0,046 0,022 1 
Pyren mg/kg TS <0,010 0,07 0,042 0,023 1 
Benso(a)pyren mg/kg TS <0,010 0,037 0,025 0,017 0,1 
Sum PAH-16 mg/kg TS 0,027 0,41 0,25 0,16 2 
Sum alifater >C12-C35 mg/kg TS <10 <10 <10 22 100 
Tilstandsklasse   2 2 1 1 - 

 
Tabell 4  Miljødirektoratets helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn 

(SFT, 2009) 

Tilstands-
klasse 1 2 3 4 5 

Beskrivelse 
av tilstand Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig 

Øvre grense 
styres av: Norm-verdi 

Helsebaserte 
aksept-
kriterier 

Helsebaserte 
aksept-
kriterier 

Helsebaserte 
aksept-
kriterier 

Nivå som 
anses å være 
farlig avfall 

 
Det er påvist lave konsentrasjoner av miljøgifter i løsmassene, og høyest påvist forurensnings-
grad er tilstandsklasse 2 i Høvikveien 2C og Ramstadsletta 2 (1,5-1,7 m). Massene i Ramstad-
sletta 2 (0-1,5 m) og Ramstadsletta 4 tilfredsstiller kravene til normverdi og klassifiseres i 
tilstandsklasse 1 (ikke forurenset). Et oversiktskart over prøvepunktene med påvist tilstands-
klasse er gitt i figur 1. Punktene er vist sammen med resultater fra miljøundersøkelsen som 
ble utført på Ramstadsletta i 2018 (NGI, 2018).  
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Figur 1 Oversikt over prøvepunkt og tilstandsklasser i de ulike prøvepunktene. 

Blå = tilstandsklasse 1, grønn = tilstandsklasse 2, gul = tilstandsklasse 3, 
hvit = prøvepunkt for uttak av ristetest 
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2.3 Ristetester 

Det ble tatt ut prøver til utlekkingsforsøk (ristetester) fra massene i Høvikveien 2C, 
Ramstadsletta 2a og Ramstadsletta 6, plassering av prøvepunkt er vist i figur 1. Ristetestene er 
utført i henhold til NS-EN 12457-2 Utlekking-samsvarsprøve av utlekking av granulært 
avfallsmateriale og slam. Prøvematerialet ristes i 24 timer med renset ionebyttet vann i et 
væske-/tørrstoff-forhold på 10 (L/S= 10), pH og ledningsevne blir målt i utlekkingseluatet, og 
eluatet analyseres for innhold av elementene gitt i avfallsforskriften, kap, 9 vedlegg II. 
Konsentrasjonen i eluatene blir deretter regnet om til utlekking i mg/kg, siden grenseverdiene 
for ristetesten er gitt i mg/kg i avfallsforskriften.   
 
I tabell 5 vises resultatene fra ristetestene. Resultatene er sammenlignet med grenseverdier for 
utlekking for inert avfall deponert på inert deponi, ordinært avfall på ordinært deponi og farlig 
avfall deponert på deponi for farlig avfall. Alle analyseresultatene tilfredsstiller kravene til 
deponering på inert deponi. pH ligger mellom 8,1 og 8,8. Utlekking av metallene som er 
påvist over normverdi i løsmassene, henholdsvis arsen og nikkel, er svært lave. 
Analyserapport er gitt i vedlegg B.  
 
Tabell 5  Utlekking i mg/kg etter ristetest (L/S = 10). 

Element/ 
forbindelse 

Høvik-
veien 2C 

Ramstad-
sletta 2A 

Ramstad-
sletta 6 

GV for 
inert 
avfall 

(L/S=10) 
(mg/kg) 

GV for 
ordinært 

avfall 
(L/S=10) 
(mg/kg) 

GV for 
farlig 
avfall 

(L/S=10) 
(mg/kg) 

Arsen <0,010 0,026 <0,010 0,5 2 25 
Barium 0,258 0,581 1,2 20 100 300 
Kadmium <0,0050 <0,0050 <0,0050 0,04 1 5 
Krom <0,050 <0,050 0,07 0,5 10 70 
Kobber <0,010 0,121 0,13 2 50 100 
Kvikksølv <0,00010 0,00011 0,00012 0,01 0,2 2 
Molybden 0,091 0,129 0,032 0,5 10 30 
Nikkel <0,030 <0,030 0,078 0,4 10 40 
Bly <0,010 0,015 0,022 0,5 10 50 
Antimon <0,010 0,018 <0,010 0,06 0,7 5 
Selen <0,050 <0,050 <0,050 0,1 0,5 7 
Sink <0,020 0,144 0,202 4 50 50 
Cl- (klorid) 12,5 23,1 13,2 800 15 000 25 000 
F- (fluorid) 2,08 2,51 1,99 10 150 500 
SO4 (sulfat) 511 63,9 8,67 1 000 20 000 50 000 
DOC 27,5 116 17,3 500 800 1 000 
pH 8,8 8,2 8,1 - - - 
Lednings-
evne (mS/m) 19 19 7,3 - - - 

 



              
Side: 

 9  
Prosj. nr E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta 

Byggeplan 
Dato: 

11850 2021.03.12 
Dok. nr Supplerende miljøprøvetaking E108 Ramstadsletta Sign Rev.: 

X_694 MB 00 
 
 

L:\11850 E18VK E1\05 Fagområder\02 Rapporter\X_694 Supplerende miljøprøvetaking E108 
Ramstadsletta\X_694 Supplerende miljøprøvetaking E108 Ramstadsletta.docx 

3 Konkusjoner 
Det er tatt supplerende miljøprøver og utført utlekkingsforsøk på prøver fra Høvikveien 2C og 
Ramstadsletta 2, 4 og 6. 
 
Analyseresultater fra de kjemiske analysene viser at de undersøkte løsmassene klassifiserer i 
tilstandsklasse 1 (ikke forurenset) eller tilstandsklasse 2. Det er ikke påvist oljelekkasje i 
massene som ligger rundt og under oljetanken som lå i Ramstadsletta 2.  
 
Ristetestene viser at det er lavt innhold av metaller, sulfat og andre komponenter i avrennings-
vannet, godt under grenseverdier for inert avfall. Massene tilfredsstiller kravene til deponering 
på inert deponi. 
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4 Referanser  
NGI 2018: E18 Vestkorridoren, Lysaker - Ramstadsletta. Byggeplan. Miljøundersøkelser 

Ramstadsletta. Rapport X_677.  
SFT 2009: Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn. Veileder TA 2553/2009.  
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VEDLEGG A Fotografier av sjaktene 
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Høvikveien 2C (miljøprøver og uttak for ristetest) 

 
Ramstadsletta 2 (miljøprøver etter fjerning av oljetank) 
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Ramstadsletta 2a (uttak for ristetest) 

Ramstadsletta 4 (miljøprøver etter fjerning av septiktank) 
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Ramstadsletta 6 (uttak for ristetest) 
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VEDLEGG B Analyserapporter 
 
 
 



N

ANALYSERAPPORT

Ordrenummer : NO2101936 Side : 1 av 8

NGI E18 E108ProsjektKunde : :

Arne Pettersen ProsjektnummerKontakt 20170036: :

Boks 3930 Ullevål StadionAdresse ----Prøvetaker: :

806 Oslo Sted ----:

Dato prøvemottakNorge 2021-02-16  10:17:

Epost ap@ngi.no 2021-02-16Analysedato: :

22023117Telefon Dokumentdato 2021-02-22  16:03: :

COC nummer ---- Antall prøver mottatt 4: :

OF180911Tilbuds-    nummer 4Antall prøver til analyse: :

Generelle kommentarer
Denne rapporten erstatter enhver preliminær rapport med denne referansen. Resultater gjelder innleverte prøver slik de var ved 

innleveringstidspunktet. Alle sider på rapporten har blitt kontrollert og godkjent før utsendelse. 

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Resultater 

gjelder bare de analyserte prøvene.

Hvis prøvetakingstidspunktet ikke er angitt, prøvetakingstidspunktet vil bli default 00:00 på prøvetakingsdatoen. Hvis datoen ikke 

er angitt, blir default dato satt til dato for prøvemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Underskrivere Posisjon

Torgeir Rødsand DAGLIG LEDER

: :Laboratorium ALS Laboratory Group avd. Oslo Nettside www.alsglobal.no

: :Adresse EpostDrammensveien 264 info.on@alsglobal.com

:Telefon0283 Oslo ----

Norge



:Dokumentdato

2 av 8:Side

Ordrenummer :

:Kunde

NO2101936

NGI

2021-02-22  16:03

Analyseresultater

Høvikveien 2C 

0-1m

Jord

Kundes prøvenavnSubmatriks: JORD

Prøvenummer lab NO2101936001

2021-02-16 00:00Kundes prøvetakingsdato

Resultat Enhet LORParameter MU MetodeAnalysedato Utf. lab Acc.Key

Tørrstoff

Tørrstoff S-NPBA (6490)% 0.192.8 2021-02-16± 13.92 a ulevDK

Totale elementer/metaller

As (Arsen) S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.514 2021-02-16± 4.20 a ulevDK

Cd (Kadmium) S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.02<0.02 2021-02-16---- a ulevDK

Cr (Krom) S-NPBA (6490)mg/kg TS 114 2021-02-16± 5.00 a ulevDK

Cu (Kopper) S-NPBA (6490)mg/kg TS 111 2021-02-16± 5.00 a ulevDK

Hg (Kvikksølv) S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.02 2021-02-16± 0.10 a ulevDK

Ni (Nikkel) S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.518 2021-02-16± 5.40 a ulevDK

Pb (Bly) S-NPBA (6490)mg/kg TS 14 2021-02-16± 5.00 a ulevDK

Zn (Sink) S-NPBA (6490)mg/kg TS 334 2021-02-16± 10.20 a ulevDK

PCB

PCB 28 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.001<0.0010 2021-02-16---- a ulevDK

PCB 52 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.001<0.0010 2021-02-16---- a ulevDK

PCB 101 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.001<0.0010 2021-02-16---- a ulevDK

PCB 118 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.001<0.0010 2021-02-16---- a ulevDK

PCB 138 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.001<0.0010 2021-02-16---- a ulevDK

PCB 153 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.001<0.0010 2021-02-16---- a ulevDK

PCB 180 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.001<0.0010 2021-02-16---- a ulevDK

Sum PCB-7 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.007<0.007 2021-02-16---- *DK

Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)

Naftalen S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Acenaftylen S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Acenaften S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Fluoren S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Fenantren S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Antracen S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Fluoranten S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Pyren S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Benso(a)antracen^ S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Krysen^ S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.014 2021-02-16± 0.05 a ulevDK

Benso(b+j)fluoranten^ S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Benso(k)fluoranten^ S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Benso(a)pyren^ S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Dibenso(ah)antracen^ S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Benso(ghi)perylen S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.013 2021-02-16± 0.05 a ulevDK

Indeno(123cd)pyren^ S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK
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Høvikveien 2C 

0-1m

Jord

Kundes prøvenavnSubmatriks: JORD

Prøvenummer lab NO2101936001

2021-02-16 00:00Kundes prøvetakingsdato

Resultat Enhet LORParameter MU MetodeAnalysedato Utf. lab Acc.Key

Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter

Sum PAH-16 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.160.027 2021-02-16---- *DK

BTEX

Benzen S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Toluen S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.04<0.040 2021-02-16---- a ulevDK

Etylbensen S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.04<0.040 2021-02-16---- a ulevDK

Xylener S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.04<0.040 2021-02-16---- a ulevDK

Sum BTEX (M1) S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.5<0.10 2021-02-16---- *DK

Alifatiske forbindelser

Alifater >C5-C6 S-NPBA (6490)mg/kg TS 2.5<2.5 2021-02-16---- a ulevDK

Alifater >C6-C8 S-NPBA (6490)mg/kg TS 2<2.0 2021-02-16---- a ulevDK

Alifater >C8-C10 S-NPBA (6490)mg/kg TS 2<2.0 2021-02-16---- a ulevDK

Alifater >C10-C12 S-NPBA (6490)mg/kg TS 5<5.0 2021-02-16---- a ulevDK

Alifater >C12-C16 S-NPBA (6490)mg/kg TS 5<5.0 2021-02-16---- a ulevDK

Alifater >C16-C35 S-NPBA (6490)mg/kg TS 10<10 2021-02-16---- a ulevDK

Sum alifater >C12-C35 S-NPBA (6490)mg/kg TS 10<10 2021-02-16---- *DK

Sum alifater >C5-C35 S-NPBA (6490)mg/kg TS 20<20 2021-02-16---- *DK

Ramstadsletta 2 

1,5-1,7m

Jord

Kundes prøvenavnSubmatriks: JORD

Prøvenummer lab NO2101936002

2021-02-16 00:00Kundes prøvetakingsdato

Resultat Enhet LORParameter MU MetodeAnalysedato Utf. lab Acc.Key

Tørrstoff

Tørrstoff S-NPBA (6490)% 0.193.7 2021-02-16± 14.06 a ulevDK

Totale elementer/metaller

As (Arsen) S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.511 2021-02-16± 3.30 a ulevDK

Cd (Kadmium) S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.020.05 2021-02-16± 0.10 a ulevDK

Cr (Krom) S-NPBA (6490)mg/kg TS 145 2021-02-16± 13.50 a ulevDK

Cu (Kopper) S-NPBA (6490)mg/kg TS 126 2021-02-16± 7.80 a ulevDK

Hg (Kvikksølv) S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.03 2021-02-16± 0.10 a ulevDK

Ni (Nikkel) S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.570 2021-02-16± 21.00 a ulevDK

Pb (Bly) S-NPBA (6490)mg/kg TS 19 2021-02-16± 5.00 a ulevDK

Zn (Sink) S-NPBA (6490)mg/kg TS 393 2021-02-16± 27.90 a ulevDK

PCB

PCB 28 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.001<0.0010 2021-02-16---- a ulevDK

PCB 52 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.001<0.0010 2021-02-16---- a ulevDK

PCB 101 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.001<0.0010 2021-02-16---- a ulevDK

PCB 118 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.001<0.0010 2021-02-16---- a ulevDK

PCB 138 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.001<0.0010 2021-02-16---- a ulevDK

PCB 153 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.001<0.0010 2021-02-16---- a ulevDK
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Ramstadsletta 2 

1,5-1,7m

Jord

Kundes prøvenavnSubmatriks: JORD

Prøvenummer lab NO2101936002

2021-02-16 00:00Kundes prøvetakingsdato

Resultat Enhet LORParameter MU MetodeAnalysedato Utf. lab Acc.Key

PCB - Fortsetter

PCB 180 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.001<0.0010 2021-02-16---- a ulevDK

Sum PCB-7 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.007<0.007 2021-02-16---- *DK

Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)

Naftalen S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Acenaftylen S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Acenaften S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Fluoren S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Fenantren S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.017 2021-02-16± 0.05 a ulevDK

Antracen S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.013 2021-02-16± 0.05 a ulevDK

Fluoranten S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.075 2021-02-16± 0.05 a ulevDK

Pyren S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.070 2021-02-16± 0.05 a ulevDK

Benso(a)antracen^ S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.023 2021-02-16± 0.05 a ulevDK

Krysen^ S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.040 2021-02-16± 0.05 a ulevDK

Benso(b+j)fluoranten^ S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.037 2021-02-16± 0.05 a ulevDK

Benso(k)fluoranten^ S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.034 2021-02-16± 0.05 a ulevDK

Benso(a)pyren^ S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.037 2021-02-16± 0.05 a ulevDK

Dibenso(ah)antracen^ S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Benso(ghi)perylen S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.040 2021-02-16± 0.05 a ulevDK

Indeno(123cd)pyren^ S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.026 2021-02-16± 0.05 a ulevDK

Sum PAH-16 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.160.41 2021-02-16---- *DK

BTEX

Benzen S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Toluen S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.04<0.040 2021-02-16---- a ulevDK

Etylbensen S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.04<0.040 2021-02-16---- a ulevDK

Xylener S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.04<0.040 2021-02-16---- a ulevDK

Sum BTEX (M1) S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.5<0.10 2021-02-16---- *DK

Alifatiske forbindelser

Alifater >C5-C6 S-NPBA (6490)mg/kg TS 2.5<2.5 2021-02-16---- a ulevDK

Alifater >C6-C8 S-NPBA (6490)mg/kg TS 2<2.0 2021-02-16---- a ulevDK

Alifater >C8-C10 S-NPBA (6490)mg/kg TS 2<2.0 2021-02-16---- a ulevDK

Alifater >C10-C12 S-NPBA (6490)mg/kg TS 5<5.0 2021-02-16---- a ulevDK

Alifater >C12-C16 S-NPBA (6490)mg/kg TS 5<5.0 2021-02-16---- a ulevDK

Alifater >C16-C35 S-NPBA (6490)mg/kg TS 10<10 2021-02-16---- a ulevDK

Sum alifater >C12-C35 S-NPBA (6490)mg/kg TS 10<10 2021-02-16---- *DK

Sum alifater >C5-C35 S-NPBA (6490)mg/kg TS 20<20 2021-02-16---- *DK
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Ordrenummer :
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Ramstadsletta 2 

0-1,5m

Jord

Kundes prøvenavnSubmatriks: JORD

Prøvenummer lab NO2101936003

2021-02-16 00:00Kundes prøvetakingsdato

Resultat Enhet LORParameter MU MetodeAnalysedato Utf. lab Acc.Key

Tørrstoff

Tørrstoff S-NPBA (6490)% 0.185.9 2021-02-16± 12.89 a ulevDK

Totale elementer/metaller

As (Arsen) S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.52.2 2021-02-16± 2.00 a ulevDK

Cd (Kadmium) S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.020.12 2021-02-16± 0.10 a ulevDK

Cr (Krom) S-NPBA (6490)mg/kg TS 111 2021-02-16± 5.00 a ulevDK

Cu (Kopper) S-NPBA (6490)mg/kg TS 111 2021-02-16± 5.00 a ulevDK

Hg (Kvikksølv) S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.02 2021-02-16± 0.10 a ulevDK

Ni (Nikkel) S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.512 2021-02-16± 3.60 a ulevDK

Pb (Bly) S-NPBA (6490)mg/kg TS 17 2021-02-16± 5.00 a ulevDK

Zn (Sink) S-NPBA (6490)mg/kg TS 364 2021-02-16± 19.20 a ulevDK

PCB

PCB 28 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.001<0.0010 2021-02-16---- a ulevDK

PCB 52 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.001<0.0010 2021-02-16---- a ulevDK

PCB 101 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.001<0.0010 2021-02-16---- a ulevDK

PCB 118 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.001<0.0010 2021-02-16---- a ulevDK

PCB 138 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.001<0.0010 2021-02-16---- a ulevDK

PCB 153 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.001<0.0010 2021-02-16---- a ulevDK

PCB 180 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.001<0.0010 2021-02-16---- a ulevDK

Sum PCB-7 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.007<0.007 2021-02-16---- *DK

Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)

Naftalen S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Acenaftylen S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Acenaften S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Fluoren S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Fenantren S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Antracen S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Fluoranten S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.046 2021-02-16± 0.05 a ulevDK

Pyren S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.042 2021-02-16± 0.05 a ulevDK

Benso(a)antracen^ S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.015 2021-02-16± 0.05 a ulevDK

Krysen^ S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.031 2021-02-16± 0.05 a ulevDK

Benso(b+j)fluoranten^ S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.016 2021-02-16± 0.05 a ulevDK

Benso(k)fluoranten^ S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.017 2021-02-16± 0.05 a ulevDK

Benso(a)pyren^ S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.025 2021-02-16± 0.05 a ulevDK

Dibenso(ah)antracen^ S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Benso(ghi)perylen S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.031 2021-02-16± 0.05 a ulevDK

Indeno(123cd)pyren^ S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.022 2021-02-16± 0.05 a ulevDK

Sum PAH-16 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.160.25 2021-02-16---- *DK

BTEX

Benzen S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK
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Prøvenummer lab NO2101936003
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Resultat Enhet LORParameter MU MetodeAnalysedato Utf. lab Acc.Key

BTEX - Fortsetter

Toluen S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.04<0.040 2021-02-16---- a ulevDK

Etylbensen S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.04<0.040 2021-02-16---- a ulevDK

Xylener S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.04<0.040 2021-02-16---- a ulevDK

Sum BTEX (M1) S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.5<0.10 2021-02-16---- *DK

Alifatiske forbindelser

Alifater >C5-C6 S-NPBA (6490)mg/kg TS 2.5<2.5 2021-02-16---- a ulevDK

Alifater >C6-C8 S-NPBA (6490)mg/kg TS 2<2.0 2021-02-16---- a ulevDK

Alifater >C8-C10 S-NPBA (6490)mg/kg TS 2<2.0 2021-02-16---- a ulevDK

Alifater >C10-C12 S-NPBA (6490)mg/kg TS 5<5.0 2021-02-16---- a ulevDK

Alifater >C12-C16 S-NPBA (6490)mg/kg TS 5<5.0 2021-02-16---- a ulevDK

Alifater >C16-C35 S-NPBA (6490)mg/kg TS 10<10 2021-02-16---- a ulevDK

Sum alifater >C12-C35 S-NPBA (6490)mg/kg TS 10<10 2021-02-16---- *DK

Sum alifater >C5-C35 S-NPBA (6490)mg/kg TS 20<20 2021-02-16---- *DK

Ramstadsletta 4 

0-1,3m

Jord

Kundes prøvenavnSubmatriks: JORD

Prøvenummer lab NO2101936004

2021-02-16 00:00Kundes prøvetakingsdato

Resultat Enhet LORParameter MU MetodeAnalysedato Utf. lab Acc.Key

Tørrstoff

Tørrstoff S-NPBA (6490)% 0.184.1 2021-02-16± 12.62 a ulevDK

Totale elementer/metaller

As (Arsen) S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.51.1 2021-02-16± 2.00 a ulevDK

Cd (Kadmium) S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.020.06 2021-02-16± 0.10 a ulevDK

Cr (Krom) S-NPBA (6490)mg/kg TS 139 2021-02-16± 11.70 a ulevDK

Cu (Kopper) S-NPBA (6490)mg/kg TS 124 2021-02-16± 7.20 a ulevDK

Hg (Kvikksølv) S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.02 2021-02-16± 0.10 a ulevDK

Ni (Nikkel) S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.553 2021-02-16± 15.90 a ulevDK

Pb (Bly) S-NPBA (6490)mg/kg TS 111 2021-02-16± 5.00 a ulevDK

Zn (Sink) S-NPBA (6490)mg/kg TS 374 2021-02-16± 22.20 a ulevDK

PCB

PCB 28 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.001<0.0010 2021-02-16---- a ulevDK

PCB 52 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.001<0.0010 2021-02-16---- a ulevDK

PCB 101 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.001<0.0010 2021-02-16---- a ulevDK

PCB 118 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.001<0.0010 2021-02-16---- a ulevDK

PCB 138 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.001<0.0010 2021-02-16---- a ulevDK

PCB 153 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.001<0.0010 2021-02-16---- a ulevDK

PCB 180 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.001<0.0010 2021-02-16---- a ulevDK

Sum PCB-7 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.007<0.007 2021-02-16---- *DK

Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)
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Resultat Enhet LORParameter MU MetodeAnalysedato Utf. lab Acc.Key

Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter

Naftalen S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Acenaftylen S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Acenaften S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Fluoren S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Fenantren S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Antracen S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Fluoranten S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.022 2021-02-16± 0.05 a ulevDK

Pyren S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.023 2021-02-16± 0.05 a ulevDK

Benso(a)antracen^ S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Krysen^ S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.026 2021-02-16± 0.05 a ulevDK

Benso(b+j)fluoranten^ S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.018 2021-02-16± 0.05 a ulevDK

Benso(k)fluoranten^ S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.019 2021-02-16± 0.05 a ulevDK

Benso(a)pyren^ S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.017 2021-02-16± 0.05 a ulevDK

Dibenso(ah)antracen^ S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Benso(ghi)perylen S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.024 2021-02-16± 0.05 a ulevDK

Indeno(123cd)pyren^ S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.010.012 2021-02-16± 0.05 a ulevDK

Sum PAH-16 S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.160.16 2021-02-16---- *DK

BTEX

Benzen S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.01<0.010 2021-02-16---- a ulevDK

Toluen S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.04<0.040 2021-02-16---- a ulevDK

Etylbensen S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.04<0.040 2021-02-16---- a ulevDK

Xylener S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.04<0.040 2021-02-16---- a ulevDK

Sum BTEX (M1) S-NPBA (6490)mg/kg TS 0.5<0.10 2021-02-16---- *DK

Alifatiske forbindelser

Alifater >C5-C6 S-NPBA (6490)mg/kg TS 2.5<2.5 2021-02-16---- a ulevDK

Alifater >C6-C8 S-NPBA (6490)mg/kg TS 2<2.0 2021-02-16---- a ulevDK

Alifater >C8-C10 S-NPBA (6490)mg/kg TS 2<2.0 2021-02-16---- a ulevDK

Alifater >C10-C12 S-NPBA (6490)mg/kg TS 5<5.0 2021-02-16---- a ulevDK

Alifater >C12-C16 S-NPBA (6490)mg/kg TS 5<5.0 2021-02-16---- a ulevDK

Alifater >C16-C35 S-NPBA (6490)mg/kg TS 1022 2021-02-16± 50.00 a ulevDK

Sum alifater >C12-C35 S-NPBA (6490)mg/kg TS 1022 2021-02-16---- *DK

Sum alifater >C5-C35 S-NPBA (6490)mg/kg TS 2022 2021-02-16---- *DK

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet
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Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder Metodebeskrivelser

Normpakke (liten) med alifater

Metaller ved ICP, metode DS259+DS/EN16170:2006 (Hg: DS259:2003, MOD+hyd)

PCB-7 ved GC/MS/SIM, metode EPA 8082, mod.

PAH-16 ved GC/MS/SIM, metode REFLAB 4:2008

BTEX ved GC/MS, metode REFLAB 1:2010

Alifater ved GC/MS, metode REFLAB 1:2010

S-NPBA (6490)

Nøkkel:  LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at 

rapporteringsgrensen kan bli påvirket av f.eks nødvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prøvemateriale

MU = Måleusikkerhet

a = A etter utøvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

a ulev = A ulev etter utøvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverandør

* = Stjerne før resultat angir ikke-akkreditert analyse.

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a. – ikke aktuelt

n.d. – Ikke påvist

Måleusikkerhet:

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil 

dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the

expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på

2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere

informasjon, kontakt laboratoriet.

Utførende lab

Utførende lab

DK Analysene er utført av: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A Humlebæk
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Mottatt dato 2021-02-19 NGI
Utstedt 2021-03-05 Arne Pettersen

Miljøgeologi
Box 3930 Ullevål Stadion
N-0806 Oslo
Norway

Prosjekt E18 E108
Bestnr 20170036

Analyse av material

Deres prøvenavn Hovikveien 2C
Jord

Labnummer N00746365
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Ristetest ett-trinns a ulev ---------- 1 1 TRTO
Tørrstoff (E) a ulev 88.6 5.34 % 1 1 TRTO
Mengde innveid a ulev 124 g 1 1 TRTO
Volum tilsatt a ulev 1090 ml 1 1 TRTO

pH a ulev 8.80 1 1 TRTO
Ledningsevne (konduktivitet) a ulev 19.0 mS/m 1 1 TRTO

Beregnet utvasket mengde a ulev ---------- Beregnet 1 1 TRTO
As (Arsen) a ulev <0.010 mg/kg TS 1 1 TRTO
Ba (Barium) a ulev 0.258 0.02 mg/kg TS 1 1 TRTO
Cd (Kadmium) a ulev <0.0050 mg/kg TS 1 1 TRTO
Cr (Krom) a ulev <0.050 mg/kg TS 1 1 TRTO
Cu (Kopper) a ulev <0.010 mg/kg TS 1 1 TRTO
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.00010 mg/kg TS 1 1 TRTO
Mo (Molybden) a ulev 0.091 0.009 mg/kg TS 1 1 TRTO
Ni (Nikkel) a ulev <0.030 mg/kg TS 1 1 TRTO
Pb (Bly) a ulev <0.010 mg/kg TS 1 1 TRTO
Sb (Antimon) a ulev <0.010 mg/kg TS 1 1 TRTO
Se (Selen) a ulev <0.050 mg/kg TS 1 1 TRTO
Zn (Sink) a ulev <0.020 mg/kg TS 1 1 TRTO

Klorid (Cl-) a ulev 12.5 1.88 mg/kg TS 1 1 TRTO
Fluorid (F-) a ulev 2.08 0.312 mg/kg TS 1 1 TRTO
Sulfat (SO4 2-) a ulev 511 76.6 mg/kg TS 1 1 TRTO
DOC a ulev 27.5 5.50 mg/kg TS 1 1 TRTO
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Deres prøvenavn Ramstadsletta 2a
Jord

Labnummer N00746366
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Ristetest ett-trinns a ulev ---------- 1 1 TRTO
Tørrstoff (E) a ulev 75.1 4.54 % 1 1 TRTO
Mengde innveid a ulev 147 g 1 1 TRTO
Volum tilsatt a ulev 1060 ml 1 1 TRTO

pH a ulev 8.20 1 1 TRTO
Ledningsevne (konduktivitet) a ulev 19.0 mS/m 1 1 TRTO

Beregnet utvasket mengde a ulev ---------- Beregnet 1 1 TRTO
As (Arsen) a ulev 0.026 0.002 mg/kg TS 1 1 TRTO
Ba (Barium) a ulev 0.581 0.06 mg/kg TS 1 1 TRTO
Cd (Kadmium) a ulev <0.0050 mg/kg TS 1 1 TRTO
Cr (Krom) a ulev <0.050 mg/kg TS 1 1 TRTO
Cu (Kopper) a ulev 0.121 0.01 mg/kg TS 1 1 TRTO
Hg (Kvikksølv) a ulev 0.00011 0.00001 mg/kg TS 1 1 TRTO
Mo (Molybden) a ulev 0.129 0.01 mg/kg TS 1 1 TRTO
Ni (Nikkel) a ulev <0.030 mg/kg TS 1 1 TRTO
Pb (Bly) a ulev 0.015 0.001 mg/kg TS 1 1 TRTO
Sb (Antimon) a ulev 0.018 0.002 mg/kg TS 1 1 TRTO
Se (Selen) a ulev <0.050 mg/kg TS 1 1 TRTO
Zn (Sink) a ulev 0.144 0.01 mg/kg TS 1 1 TRTO

Klorid (Cl-) a ulev 23.1 3.47 mg/kg TS 1 1 TRTO
Fluorid (F-) a ulev 2.51 0.376 mg/kg TS 1 1 TRTO
Sulfat (SO4 2-) a ulev 63.9 9.58 mg/kg TS 1 1 TRTO
DOC a ulev 116 23.2 mg/kg TS 1 1 TRTO
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Deres prøvenavn Ramstadsletta 6 
Jord

Labnummer N00746367
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Ristetest ett-trinns a ulev ---------- 1 1 TRTO
Tørrstoff (E) a ulev 79.3 4.79 % 1 1 TRTO
Mengde innveid a ulev 139 g 1 1 TRTO
Volum tilsatt a ulev 1070 ml 1 1 TRTO

pH a ulev 8.10 1 1 TRTO
Ledningsevne (konduktivitet) a ulev 7.30 mS/m 1 1 TRTO

Beregnet utvasket mengde a ulev ---------- Beregnet 1 1 TRTO
As (Arsen) a ulev <0.010 mg/kg TS 1 1 TRTO
Ba (Barium) a ulev 1.20 0.1 mg/kg TS 1 1 TRTO
Cd (Kadmium) a ulev <0.0050 mg/kg TS 1 1 TRTO
Cr (Krom) a ulev 0.070 0.007 mg/kg TS 1 1 TRTO
Cu (Kopper) a ulev 0.130 0.01 mg/kg TS 1 1 TRTO
Hg (Kvikksølv) a ulev 0.00012 0.00001 mg/kg TS 1 1 TRTO
Mo (Molybden) a ulev 0.032 0.003 mg/kg TS 1 1 TRTO
Ni (Nikkel) a ulev 0.078 0.008 mg/kg TS 1 1 TRTO
Pb (Bly) a ulev 0.022 0.002 mg/kg TS 1 1 TRTO
Sb (Antimon) a ulev <0.010 mg/kg TS 1 1 TRTO
Se (Selen) a ulev <0.050 mg/kg TS 1 1 TRTO
Zn (Sink) a ulev 0.202 0.02 mg/kg TS 1 1 TRTO

Klorid (Cl-) a ulev 13.2 1.98 mg/kg TS 1 1 TRTO
Fluorid (F-) a ulev 1.99 0.298 mg/kg TS 1 1 TRTO
Sulfat (SO4 2-) a ulev 8.67 1.30 mg/kg TS 1 1 TRTO
DOC a ulev 17.3 3.46 mg/kg TS 1 1 TRTO
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"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS. 
"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør.
"*" etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.
Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf.
n.d. betyr ikke påvist.
n/a betyr ikke analyserbart.
< betyr mindre enn.
> betyr større enn.

Metodespesifikasjon
1 Ristetest - ett-trinns

Ristetest er en verifikasjonstest for utlekking som simulerer middels lang tids utlekkingsforløp av miljøgifter fra
deponier.

Ristetest:
Metode: EN12457-2
Forbehandling: Materiale som skal gjennom en ristetest må ha en partikkelstørrelse på

<4 mm. Er partikkelstørrelsene høyere enn dette må prøvematerialet knuses
før utlekkingstesten kan starte.

pH:
Metode: ISO 10523
Andre opplysninger: Brukes til å bestemme likevekt mellom individuelle faser gjennom ristetesten.

Konduktivitet:
Metode: EN 27888
Andre opplysninger: Brukes til å bestemme likevekt mellom individuelle faser gjennom ristetesten.

Analyser utført på eluat, L/S 10:

Metaller:
Metode: ISO 17294-2, ISO 17852
Rapporteringsgrenser: As 0.001 mg/l

Ba 0.001 mg/l
Cd 0.0005 mg/l
Cr 0.005 mg/l
Cu 0.001 mg/l
Hg 0.00001 mg/l
Mo 0.001 mg/l
Ni 0.003 mg/l
Pb 0.001 mg/l
Sb 0.001 mg/l
Se 0.005 mg/l
Zn 0.002 mg/l

Anioner:
Metode; ISO 10304-1
Rapporteringsgrenser: Sulfat 0.5 mg/l

Fluorid 0.02 mg/l
Klorid: 0.5 mg/l

DOC:
Metode: CSN EN 1484, EN 16192, SM 5310
Rapporteringsgrenser: 0.5 mg/l

Andre opplysninger: Materialet ristes med rent vann i 24 timer og gir et eluat med L/S 10.
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Metodespesifikasjon
Resultatene beregnes om fra mg/l til mg/kg TS.

Godkjenner
TRTO Trine Tonnesson

Utf1

1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia

Lokalisering av andre ALS laboratorier:

Ceska Lipa  Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa
Pardubice  V Raji 906, 530 02 Pardubice

Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette
oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.
Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene.
Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.

1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).
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Unit
[%]
[g]

[mL]
[mL]

--
[mS/m]

°C

Values MU %
mg/L 2.75 ± 32
mg/L 1.25 ± 29
mg/L 0.208 ± 29
mg/L 51.1 ± 29
mg/L <0.00100 -
mg/L <0.00100 -
mg/L 0.0258 ± 26
mg/L <0.000500 -
mg/L <0.00100 -
mg/L <0.00500 -
mg/L <0.00100 -
mg/L <0.0000100 -
mg/L 0.00910 ± 27
mg/L <0.00300 -
mg/L <0.00500 -
mg/L <0.00200 -

Pb

Test method specification: ČSN EN 12457-2 Characterisation of waste - Leaching – Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges - 
Part 2: One stage batch test at a liquid to solid ratio of 10 L/kg  for materials with  particle size below 4 mm 

Se

The end of result part of the attachment the certificate of analysis

Zn

Temperature

Lab. ID:

Analyses (parameters)
Dry matter @ 105°C

Mass of Analytical Sample
Volume of Leach L/S = 10

Volume of Water added for Leach L/S = 10
pH

88.6

Attachment no. 1 to the certificate of analysis of the work order PR2113203

Hg
Mo
Ni

Cd
Cu
Cr

Values

124
500
1090
8.80

Ba

19.0
21.8

Leachate (L/S 10) - the basic parameters

As

UnitAnalyses (parameters)

Electrical Conductivity @ 25°C

MU % = Measurement uncertainty in relative per cents is expressed as an expanded measurement uncertainty with coverage factor k = 2, representing 95% 
confidence level.

N00746365
PR2113203001

Sample label: 

Sb

Calculated results in "mg/l", i.e. the amounts leached out from the sample in the first stage (L/S ratio 10) 

DOC
Cl¯
F¯

SO42-

L/S 10

L/S 10

Right Solutions • Right Partner Page 1 of 1 www.alsglobal.eu  



Unit
[%]
[g]

[mL]
[mL]

--
[mS/m]

°C

Values MU %
mg/L 11.6 ± 32
mg/L 2.31 ± 29
mg/L 0.251 ± 29
mg/L 6.39 ± 29
mg/L 0.00180 ± 27
mg/L 0.00260 ± 26
mg/L 0.0581 ± 27
mg/L <0.000500 -
mg/L 0.0121 ± 26
mg/L <0.00500 -
mg/L 0.00150 ± 26
mg/L 0.0000110 ± 27
mg/L 0.0129 ± 26
mg/L <0.00300 -
mg/L <0.00500 -
mg/L 0.0144 ± 26

Pb

Test method specification: ČSN EN 12457-2 Characterisation of waste - Leaching – Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges - 
Part 2: One stage batch test at a liquid to solid ratio of 10 L/kg  for materials with  particle size below 4 mm 

Se

The end of result part of the attachment the certificate of analysis

Zn

Temperature

Lab. ID:

Analyses (parameters)
Dry matter @ 105°C

Mass of Analytical Sample
Volume of Leach L/S = 10

Volume of Water added for Leach L/S = 10
pH

75.1

Attachment no. 2 to the certificate of analysis of the work order PR2113203

Hg
Mo
Ni

Cd
Cu
Cr

Values

147
500
1060
8.20

Ba

19.0
22.0

Leachate (L/S 10) - the basic parameters

As

UnitAnalyses (parameters)

Electrical Conductivity @ 25°C

MU % = Measurement uncertainty in relative per cents is expressed as an expanded measurement uncertainty with coverage factor k = 2, representing 95% 
confidence level.

N00746366
PR2113203002

Sample label: 

Sb

Calculated results in "mg/l", i.e. the amounts leached out from the sample in the first stage (L/S ratio 10) 

DOC
Cl¯
F¯

SO42-

L/S 10

L/S 10

Right Solutions • Right Partner Page 1 of 1 www.alsglobal.eu  



Unit
[%]
[g]

[mL]
[mL]

--
[mS/m]

°C

Values MU %
mg/L 1.73 ± 32
mg/L 1.32 ± 29
mg/L 0.199 ± 29
mg/L 0.867 ± 29
mg/L <0.00100 -
mg/L <0.00100 -
mg/L 0.120 ± 26
mg/L <0.000500 -
mg/L 0.0130 ± 26
mg/L 0.00700 ± 27
mg/L 0.00220 ± 27
mg/L 0.0000120 ± 26
mg/L 0.00320 ± 27
mg/L 0.00780 ± 27
mg/L <0.00500 -
mg/L 0.0202 ± 27

Pb

Test method specification: ČSN EN 12457-2 Characterisation of waste - Leaching – Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges - 
Part 2: One stage batch test at a liquid to solid ratio of 10 L/kg  for materials with  particle size below 4 mm 

Se

The end of result part of the attachment the certificate of analysis

Zn

Temperature

Lab. ID:

Analyses (parameters)
Dry matter @ 105°C

Mass of Analytical Sample
Volume of Leach L/S = 10

Volume of Water added for Leach L/S = 10
pH

79.3

Attachment no. 3 to the certificate of analysis of the work order PR2113203

Hg
Mo
Ni

Cd
Cu
Cr

Values

139
500
1070
8.10

Ba

7.30
21.9

Leachate (L/S 10) - the basic parameters

As

UnitAnalyses (parameters)

Electrical Conductivity @ 25°C

MU % = Measurement uncertainty in relative per cents is expressed as an expanded measurement uncertainty with coverage factor k = 2, representing 95% 
confidence level.

N00746367
PR2113203003

Sample label: 

Sb

Calculated results in "mg/l", i.e. the amounts leached out from the sample in the first stage (L/S ratio 10) 

DOC
Cl¯
F¯

SO42-

L/S 10

L/S 10

Right Solutions • Right Partner Page 1 of 1 www.alsglobal.eu  



E18 Vestkorridoren Lysaker-Ramstadsletta 

Årsrapport 2021 
 

Vedlegg 17.6 Avfall 
 

• Vedlegg 17.6.1 Totale rivemasser for E108 

• Vedlegg 17.6.2 Beregning av totale rivemasser E101 

• Vedlegg 17.6.3 Avfallsplan med sluttrapport, delområde 2, E101 



Fraksjon
Kirkeveien 1 Ramstadsletta 2 Ramstadsletta 3 Ramstadsletta 4 Ramstadsletta 5 Ramstadsletta 6 Ramstadsletta 10

Totalt avfall 

sammenlagt
Trevirke, ikke Kreosot CCA  impregnert 64,880 18,640 20,660 18,52 7,060 46,920 33,660 210,340
Jern og metaller 1,041 0,100 23,780 0,500 1,620 12,380 2,880 42,301
Gipsbaserte materialer 8,840 11,840 1,820 7,880 1,560 31,940
Forurenset betong og tegl (under grensen

for farlig avfall)
0,500 300,000 450,000 200,000 54,700 45,000 160,450 1210,650

EE- avfall (elektriske og elektroniske

produkter)
0,600 1,000 1,680 0,360 0,500 0,960 0,440 5,540

7051-55 Maling, lim, lakk, fugemasser, spraybokser 

m.m. (også "tomme" fuemassepatroner)
0,260 0,000 0,000 0,030 0,000 0,222 0,000 0,512

7086 Lysstoffrør og sparepærer 0,002 0,003 0,006 0,044 0,002 0,005 0,001 0,063
7098 Trykkimpregnert trevirke (CCA) 0,100 1,000 0,000 3,020 1,380 2,580 3,000 11,080
7152 Organisk avfall uten halogen     ( for

eksempel avfall med kulltjære)
0,007 0,002 0,002 0,010 0,001 0,000 0,000 0,022

7156 Avfall med ftalater (PVC eller vinyl) 0,190 0,090 0,020 0,000 0,070 0,200 0,660 1,230
7157 Kassert isolasjon med miljøskadelige

blåsemidler som KFK  og HKFK (skumisolasjon).
0,000 0,000 0,140 0,001 0,000 0,139 0,060 0,340

7211 PCB-holdige isolerglassruter 0,135 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,175
7250 Asbest 3,240 0,430 0,000 1,710 0,000 0,000 0,000 5,380
7022 Oljeforurensede masser 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7023 Fyringsolje 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7091 Uorganiske salter og annet fast stoff, 

metallisk bly i skjøter, kabelkanaler mm
0,020 0,030 0,000 0,110 0,000 0,020 0,000 0,180

7091 Uorganiske salter og annet fast stoff, 

murfuger, maling, puss med tungmetaller
4,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,100

7158 Klorparafinholdige isolerglassruter 0,126 0,920 3,430 0,200 0,600 0,200 0,710 6,186
7159 Klorparafinholdig avfall 0,220 1,460 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,680
7261 Gasser i trykkbeholdere 0,009 0,043 0,006 0,020 0,000 0,000 0,000 0,078
7155 Brommerte flammehemmere 0,146 0,020 0,015 0,006 0,000 0,000 0,000 0,187
7156 Ftalatholdige isolerglassruter 0,506 0,000 0,000 0,000 0,000 0,450 0,000 0,956
7096 Slagg, flygeaske 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Blandet avfall 26,180 21,620 8,400 11,700 1,660 33,240 9,060 111,860

1 644,800    

E108 - Sammenstilling registrert avfall fra hver adresse 

Alt avfall sammenlagt



SØK tiltak

Type avfall (kodeinndeling etter NS 9431) EAL kode Sum (tonn) 1 2 3 4 5 6 7

7250 - Asbest 170605 / 
170601 32,790            79,416                0,056             20,860           1,180            14,280           18,040          2,980               0,700           21,320           

7022 – Oljeforurenset masse (7021-7023) 170903 0,300              12,152                2,700             3,300            0,300             0,852            3,300               1,000           0,700             

7023 – Drivstoff og fyringsolje 130701 10,000            0,004                   0,004             

7051 – Maling, lim og lakk 170903 / 
80111 20,000            1,569                   0,055          0,020          0,686          0,052          0,329            0,427           

7056 - Ftalatholdige isolerglassruter ikke beregnet 23,740                0,500          0,915          2,855          0,908          0,552          16,640         1,370           

7081 –Kvikksølvholdig avfall 60404 0,008              0,002                   0,002          

7084 – Kadmiumholdige batterier 160602 0,010              -                       

7086 – Lysstoffrør og sparepærer 200121 1,190              0,806                   0,150          0,075          0,210          0,221            0,150           

7091 – Uorganiske salter og annet faststoff 170903 9,330              -                       

7098 – CCA-impregnert trevirke 170204 20,000            104,260              6,440          9,720          17,840       30,660        26,220       1,680            3,940        7,760           

7132-33 - Baser uorganiske rengjøringsmidler ikke beregnet 0,046                   0,046           

7151 - Organisk avfall med halogen 170903 0,760              0,640                   0,640           

7152 – Organisk avfall uten halogen 170903 39,780            3,120                   1,560          1,560           

7154 –Kreosotimpregnert trevirke 170204 0,700              -                       

7155 – Avfall med bromerte flammehemmere 170603 / 170903 1,802              2,120                   0,020          0,040          1,240          0,760          0,020            0,020        0,020           

7156 – Avfall med ftalater 170903 2,990              25,630                1,020          4,980          1,600          2,680          4,490          8,500            2,360           
7157 – Kassert isolasjon med miljøskadelige 
blåsemidler som KFK/HKFK 170603 14,801            19,380                0,200          1,560          16,140       0,400          1,080           

7158 – Klorparafin-holdige isolerglassruter 170903 20,500            19,575                1,300          1,620          3,250          7,570          4,535          1,300           

7159 – Klorparafinholdig avfall 170903 2,250              0,640                   0,640           
7210 – PCB- og PCT-holdig avfall ( Mye betong gir 
høyt tall, ikke kun PCB) 170902 175,000          0,242                   0,177          0,065          

7211 – PCB-holdige isolerglassruter 170902 2,900              0,925                   0,133          0,255          0,193          0,044          0,300            

7230 – Halon 160504 0,020              -                       

7240 - KFK 170903 2,200              0,052                   0,052            

7261 – Gasser i trykkbeholdere 160504 0,960              -                       

1500 - EE-avfall 200136 65,500            64,311                7,980          8,820          5,480          20,340        6,020          8,841            6,820           0,010         
1614 - Lavforurenset avfall  (betong og tyngde 
bygningsmaterialer) 170101 11 312,000     20 953,970         1 700,860  4 370,930  2 230,940  3 829,760  3 765,420  3 342,430    434,630    1 279,000   

Betong 16 793,971     1 530,000           1 460,000  70,000       

Gips 16,343            23,980                23,980         

Glass 41,194            2,460                   2,460        

Metall 780,464          863,200              238,620     90,500        35,440       94,160        17,180       159,300       11,360      214,460      2,180         

Papir 10,136            -                       

Plast 1,465              -                       

Tre 2 407,703       1 298,060           202,580     141,120     95,280       248,420     345,020     107,340       93,620      64,680        

Mineralull / Isolasjon ikke beregnet 1,640                   1,640            

Presset EPS ikke beregnet 1,460                   1,460            

Blandet 1 541,268       2 819,140           183,620     237,300     222,760     780,000     615,540     348,300       184,020    245,320      2,280         
-                       

-                       

33 328,336   27 852,540  

Annet farlig avfall (beregnet av AAJ) 49,008
Foreløpig 

mengder

Foreløpig 

mengder

Delområder
Trafo 

Oksenøyvn 

20B

Faktiske mengder 
pr. 16.12.2021 Oks.øy vn 

30,38,40

Mengde anslag farlig avfall, EE-avfall og lavforurenset betong oppgitt i 
kartleggingsrapporter, samt erfaringstall/statistikk for ordinære rivemasser

Totale rivemasser E101
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Vedlegg 17.7 Utslippskontroll 
 

 Vedlegg 17.7.1  Utslippskontroll Holtekilen 2021 
 

 

 

 

 

 

 

Parameter pH

Suspendert 

stoff*

Turbidi

tet Olje Pb As Cd Ni Hg Cu

Zn-

sink

Krom-

tot

(CrIII + 

Cr VI)

PAH-

16

Benso

(a)pyr

en N-tot

Amm

onium 

(NH4)

Nitrat 

(NO3) TOC BTEX

Enhet - mg/L FNU mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

Grenseverdi

6-8,5

50* i 90% av 

prøvene.

Maks 200 i 

enkeltverdi 100 5

Logg 

avvik/kom

mentar

Uke nr.

2021-46 8 0 7,5 n.d. n.d. 0,0007 n.d. 0,006 n.d. 0,003 0,016 0,1 n.d. n.d. 5,1 0,35 3,85

2021-47 8 0 44 n.d. n.d. 0,0007 n.d. 0,009 n.d. 0,002 0,011 0,01 n.d. n.d. 7,2 4,8 2,47

2021-48 8 0 3,2 n.d. 0,0002 0,002 0,0002 0,008 3E-06 0,005 0,004 0,002 n.d. n.d. 8,2 6 4,72 6,9 n.d.

2021-49

2021-50

2021-51

2021-52

Totalt utslipp i 

2021: 2797 m3

Gjennomsnitt i 

2021 0 18,233 0 0,00067 0,00113 0,0007 0,008 1E-06 0,003 0,0103 0,03733 n.d. n.d. 6,83333 3,717 3,68 6,9 0

Utregnet utslipp i 

kg* 0,00186 0,00317 0,0019 0,021 3E-06 0,009 0,0289 0,10442

ikke 

regist

rert

ikke 

registr

ert 8,067 0,6073 19,3 0

Prøve ikke 

tatt 

grunnet 

lite vann

n.d. ="not detected", dvs. under deteksjonsgrensen.

For å utregne utslipp kg per parameter, er det brukt gjennomsnitlig verdi og volum vann sluppet gjennom vannrenseanlegget.

For Nitrogen er det tatt utgangspunkt i at Nitrogen har molare masse 14,007, Hydrogen har molare masse 1,008 og oksygen har molare masse 16.

*Andel N i ammonium: 0,776;  Andel N i Nitrat: 0,059. Totalt utslipp av nitrogen for år 2021 er 8,7 kg

Utslipp til Holtekilen ved Grendehustomta

2020.0198.T Utslippstillatelse 03.04.2020, endret 25.06.2021
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 Vedlegg 17.7.2 Utslippskontroll kommunalt påslipp 
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E18 Vestkorridoren, Lysaker-Ramstadsletta 

Årsrapport 2021, Vedlegg 17.8.1 

 

Til: Den det måtte angå Saksbehandler: Claudia Trimmel-Leisser 

Fra: Claudia Trimmel-Leisser, SVV Tlf saksbeh.   

Kopi til:  Vår dato: 21.1.2022 

 

Notat: Bekjempelse og håndtering av kjente forekomster av 

parkslirekne og kjempebjørnekjeks i områdene for E101  

Parkslirekne og kjempebjørnekjeks er i henhold til Naturmangfoldloven fremmedarter som 

lett spres ved masseflytting. Vestkorridor-prosjektet ønsket å være i forkant og utføre 

bekjempelse av artene før anleggsperioden starter for å minske faren for spredning.  

Adresser og utført tiltak: 

Oksenøystien 11 i hagen og langs støyskjerm og Oksenøyveien 20 ved p-plasser. 

Forekomster av parkslirekne blir bekjempet i 2019, 2020 og 2021 i henhold til 

plantevernjournal E18 Vestkorridoren forberedende arbeider, https://www.vegvesen.no/e-

room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1f418 sommeren 2021blir infiserte massene 

fjernet og kjørt til godkjent mottak.  

Oksenøyveien 24 

Forekomster av kjempebjørnekjeks blir bekjempet i 2020 og 2021. Deler av masser blir 

fjernet i 2021. Enkeltplanter er fortsatt i området. Disse forekomster følges opp med 

rotkutting fra SVV gjennom sesongen i 2022. 

Riiser Larsens vei 20 

Ved fjerning av terrasser kom det opp parkslirekne langs med bygninger. Bygninger blir 

revet og infiserte masser lagt nederst i kjeller grop på omtrent 3m dybde. Massene er dekket 

til med duk og hyll blir fylt igjen med fyllmasser. Forekomst er lagt inn i artsdatabanken.no.  

Kveldsrosvingen 4 

Det er oppdaget parkslirekne i hagen ut mot eksisterende E18. Infiserte masser fjernes og 

kjøres til godkjent mottak tidlig 2022. Forekomsten legges ikke inn i artsdatabanken fordi 

berg under område fjernes. 

Strandalleen 1 

Mellom asfaltert p-plass og husvegg ute og inne er det planter av parkslirekne. Forekomsten 

utenfor huset blir bekjempet med Glyphogan eco mens planter inn i huset blir kappet ned i 

2021. Tiltaket er planlagt videreført i 2022. Ved slutten av anleggsperioden for E101 rives 

bygningen og p-plassen. I dette inngår fjerning av infiserte masser.  

https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1f418
https://www.vegvesen.no/e-room/4/eRoom/E18VK_BPLysaker-Strand/BP/0_1f418


 

Markalleen 68D 

I området langs støyskjerm er det registrert hybridslirekneforekomst. Forekomsten er blitt 

behandlet av SVV i henhold til plantevernjournal. Massene blir ikke fjernet. Dette er ikke 

anleggsområde i E101. 

Det er ikke planlagt graving i E102. Område er planlagt for oppfylling. Ved oppfylling dekkes 

massene med duk og fylles opp til prosjektert nivå. 

 



E18 Vestkorridoren, Lysaker-Ramstadsletta 

Årsrapport 2021, Vedlegg 17.8.2 

 

 

PLANTEVERNJOURNAL E18 Vestkorridoren, del av 

forberedende arbeider  

Bekjempelse av parkslirekne og kjempebjørnekjeks i områdene for 

Vestre lenke samt Markalleen 68D 

Parkslirekne og kjempebjørnekjeks er i henhold til Naturmangfoldloven fremmedarter som 

lett spres ved masseflytting. Vestkorridor-prosjektet ønsket å være i forkant og utføre 

bekjempelse av artene før anleggsperioden starter for å minske faren for spredning.  

Områdene det gjelder er Oksenøystien 11 i hage og langs støyskjerm og Oksenøyveien 20 

ved p-plasser. På begge plassene bekjempes parkslirekne. I tillegg bekjempes det 

kjempebjørnekjeks ved Oksenøyveien 24.  Arealene er på til sammen ca. 250 m2. I tillegg er 

det registrert hybridslirekne mellom støyskjermen og p-plass i hagen til Markalleen 68D. 

 Arealet ved Oksenøystien 11 er delvis inntil støyskjermen mot E18 og inne i hage, totalt ca. 

150m2. Arealene i hagen er både under en gruppe trær og i grensearealet mot nabo i sør-

vest.  

Arealet ved Oksenøyveien 20 ligger mellom en asfaltert p-plass og en p-plass av grus. I 

arealet er det dumpet søppel/skrot. Arealet er ca. 10m2. Området inntil består av brakker 

for anleggsvirksomhet. 

Arealet ved Oksenøyveien 20 består av skrotjord (delvis benyttet til dumping av hageavfall) 

inntil veg. Her har det spredd seg godt med Kjempebjørnekjeks, anslagsvis 150stk. Arealet 

er på ca. 100m2. Naboområdet består av skrotmark og industri. 

Alle områdene blir tydelig merket etter forskriften med advarselsplakat utarbeidet av 

Mattilsynet. Plakatene fjernes etter 7 dager etter anbefaling fra Mattilsynet. 

Plantevernmiddelet som benyttes er Glyphogan Eco med virkestoff Glyfosat. 

Blandingsforhold 2dl pr. 10 liter vann. Det benyttes håndsprøyte med skjerm. 

 

Bekjempelse utført 2019 



13. august 2019 ble Parkslirekneplantene mellom støyskjermen mot E18 og Oksenøystien 

bekjempet. Det var også planlagt bekjemping i hagen Oksenøystien 11, men da det ikke 

lykkes å få kontakt med beboer, ble sprøytingen utsatt til 2020. Arealet ble merket etter 

forskriften med advarselsplakat utarbeidet av Mattilsynet. Plakaten ble fjernet etter 7 dager. 

  

Bekjempelse utført 2020 

6.mai mellom kl. 9-11 på formiddagen ble det sprøytet med 2dl Glyphogan Eco på alle 

områdene. Alle områdene er merket med advarselsplakat utarbeidet av Mattilsynet. 

Langs støyskjermen mot E18, ved Oksenøystien 11, var det bare to små spirer som stod 

igjen etter behandlingen 13. august 2019. Arealet vil likevel bli sjekket jevnlig. Når det 

gjelder hagen til Oksenøystien 11, ble beboer informert ved besøk 30.april 2020 ved Claudia 

Trimmel-Leisser og Oddny H. Nordås. I tillegg hadde Oddny telefonkontakt med beboer og 

varslet 5.mai om utførelse av sprøyting 6.mai. Bakgrunnen for den grundige varslingen er 

her bor en mor med mindreårige barn og en hund. Det var viktig for oss å melde tydelig fra 

at barn og husdyr måtte holdes unna sprøyteområdene i en uke, for sikkerhetsskyld. 

Hybridslirekneforekomsten i Markalleen 68D hadde ikke spirt og ble derfor ikke behandlet. 

 

Gjentagende bekjempelse ble utført 18. juni 2020. Samme type sprøytemiddel og mengde 

/blandingsforhold ble benyttet.  

Arealene som ble behandlet var Oksenøyveien 20, Oksenøystien 11 og Oksenøyveien 24. I 

tillegg ble også hybridslirekneplantene i Markalleen 68D behandlet denne gangen. Plantene 

var nå ca. meteren høy. Beboerne ble informert før behandlingen.  

Arealene ble merket etter forskriften med advarselsplakater utarbeidet av Mattilsynet. 

Plakatene ble tatt ned 10. juli.  

Det var tydelig at bekjempelsen i mai satte spor, men også nye planter hadde kommet til i 

perioden.  

 

Gjentagende bekjempelse ble utført 4. august 2020. Samme type sprøytemiddel og mengde 

/blandingsforhold ble benyttet.  

Forekomsten av parkslirekne langs støyskjermen ved Oksenøystien 11 er nå trolig å anses 

som bekjempet da det ikke var småplanter å se. Inne i hagen derimot kommer det stadig nye 

planer spredd utover i plenen, i tillegg til hovedforekomsten.  

Slirekneforekomsten ved Oksenøyveien 20 holder stand, men har stort sett holdt seg til 

hovedområdene, tre plasser. 



Arealene ble merket etter forskriften med advarselsplakater utarbeidet av Mattilsynet. 

Plakatene skal etter planen tas ned uke 33.  

Kjempebjørnekjeksforekomsten ved Oksenøyveien 24. Her dukker det opp stadig nye 

småplanter. Denne gangen ble plantene bekjempet med rotkutting under vekstpunktet, altså 

ikke kjemisk bekjempelse. Det gikk greit slik at mekanisk bekjempelse bør velges i 

framtiden. Trolig er det mye frø i jorda som vil spire også i årene framover. Følges opp. For 

øvrig må det nevnes at også andre fremmedarter er å finne på dette arealet som russekål, 

Rosa rugosa, villvin m.fl. 

Hybridslirekneplantene ved Markalleen 68D var kuttet ned, trolig utført av beboerne. Det ble 

derfor ikke utført gjentagende behandling her da det ikke var grønne plantedeler å utføre 

bekjempelse på. 

 

Bekjempelse utført 2021 

27.mai mellom 19:20 og 20:30 ble det sprøytet med 2dl Glyphogan Eco og merket 

forskriftsmessig med advarselsplakater utarbeidet av Mattilsynet på følgende steder: 

Oksenøystien 11. Ca.15stk små-planter av parkslirekne ble behandlet. Plantene befant seg i 

gresset og hadde utspring fra hovedforekomsten.  I tillegg ble det funnet 4 planter 

parkslirekne langs støyskjermen, ved innkjøringen til Oksenøystien 11. Disse ble også 

behandlet.  

Oksenøyveien 20, inntil P-plass. Her fant jeg bare en parkslirekne-plante. Denne ble 

behandlet.  

Oksenøyveien 24. Her fant jeg ca. 15stk nye planter av kjempebjørnekjeks. Arealet var delvis 

dekket av kvister og grener, lagt der i løpet av vinteren, noe som gjorde det vanskelig å 

komme til med spaden. Kjempebjørnekjeks-plantene fikk derfor samme behandling som 

parkslirekne-plantene, kjemisk bekjempet med Glyphogan Eco.  

Hybridslirekne ved Markalleen 68D ble også sjekket. Her var det ingen planter å se og 

følgelig ingen tiltak utført.   

Plakatene ble tatt ned 7 dager senere. 

 

Fordi anleggsarbeidet startet sommeren 2021 ble det ikke aktuelt å gjenta behandlingen, 

Bekjempelsen av parkslirekne og kjempebjørnekjeks ved Vestre lenke kan derfor anses som 

avsluttet fra Statens vegvesen sin side.  

 

Dato: 04.10.2021       

Oddny H. Nordås 
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