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1 Innledning

1.1 Bakgrunn og beliggenhet
Sweco Norge AS har på oppdrag fra Statens vegvesen (SVV), gjennomført en skrivebordsundersøkelse av
forurensningssituasjonen (Miljøteknisk grunnundersøkelse fase 1) langs planlagt gang- og sykkelvei på Lilleby,
gnr/bnr. 411/192 m.fl. i Trondheim kommune, i forbindelse med at det skal bygges ny gang- og sykkelvei.

Gang- og sykkelvegen skal etableres fra eksisterende sykkelvei ved Lilleby skole i øst, ned til Nordtvedts gate i
vest. Traséen er ca. 600 m lang og ligger på nordsiden av jernbanen. Over Nidarholms gate skal gang- og
sykkelvegen gå parallelt med jernbanebrua, med landkar på begge sider av veien. Kart som viser tiltaksområdet, er
vist i figur 1.1.

Det blir behov for både utgraving og oppfylling av eksisterende terreng. Det vil også bli behov for graving for
etablering av VA-nett. Dette er foreløpig ikke ferdig prosjektert.
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Figur 1.1. Utsnitt av plankart som viser tiltaksområdet.

1.2 Tidligere undersøkelser

1.2.1 Kjemisk forurensing

Det er påvist sterkt forurensede masser på eiendommer som grenser opp mot tiltaksområdet. Det er påvist moderat
og lettere forurensede masser i flere punkter inne på tiltaksområdet.

Lokaliteter langs gang- og sykkelruten som er registrert i Grunnforurensningsdatabasen [1], er vist i figur 1.2 og
tabell 1.1.

Figur 1.2. Kart som viser lokaliteter registrert i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, med registrerte lokalitetsnummer [1]. Sort linje
viser omtrentlig plassering av planlagt sykkelvei. Målestokken nede til venstre viser 20 m.

LokID: 4777

LokID:
11649

LokID: 15112

LokID: 4744
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Tabell 1.1: Oversikt over lokaliteter registrert i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase [1].

Navn LokID Gnr/bnr. Høyeste
registrerte
tilstandsklasse
(TK)

Status Utført av (år)

Lilleby
hovedsykkelrute
[3]

15112 415/76
415/184

Farlig avfall Undersøkelser gjennomført: Ikke
akseptabel forurensning med
dagens areal- og resipientbruk

NGI (2020)

Reina 8/
Strandveien [4]

4777 415/85 Ikke satt Avsluttet: Akseptabel forurensning
med dagens areal- og resipientbruk

Rambøll
(2021)

Lilleby
holdeplass [5]

4744 411/222 Ikke satt Avsluttet: Akseptabel forurensning
med dagens areal- og resipientbruk

Multiconsult
(2011)

Nordtvedts gate
16-18 [6]

11649 411/192
411/128

Ikke satt Tiltak gjennomført: Akseptabel
forurensning med dagens areal- og
resipientbruk

Multiconsult
(2018)

Forurensning inne på tiltaksområdet

Østre del av tiltaksområdet er registrert i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase [1] og Trondheim
kommunes aktsomhetskart for forurenset grunn [2] med LokID 15112 og status «Ikke akseptabel forurensning med
dagens areal- og resipientbruk». Den registrerte lokaliteten er en del av Lilleby hovedsykkelrute som går forbi
tidligere Lilleby smelteverk, og det er i dette området de høyeste forurensningene er registrert (Figur 1.3).

Prøvepunktene NGI16, NGI1 og NGI 21 ligger inne på tiltaksområdet. I punktet NGI20 (0-1 m under terreng) er det
påvist benzo[a]pyren i tilstandsklasse 3, og bly, sink og PAH16 i tilstandsklasse 2. I de to andre prøvepunktene er
det kun påvist rene masser [3].

Figur 1.3: Kartet viser prøvepunkter og påvist forurensningsgrad langs gang- og sykkelveien fra Lilleby smelteverk til Lilleby skole. Planlagt
sykkeltrasé mot Strandveien starter helt vest, ved profil 850. Kilde: NGI [3]
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I forbindelse med utbyggingen av Reina er det utført miljøtekniske grunnundersøkelser i fire punkter på
parkeringsplassen innenfor/tilgrensende tiltaksområdet (LokID 4777). I punktene M2-M4 er det påvist PAH og
benzo[a]pyren i tilstandsklasse 2. I punkt M1 er det kun påvist rene masser (Figur 1.4) [4].

Figur 1.4: Kartet viser prøvepunkter og påvist forurensningsgrad på parkeringsplassen ved Reina 8. Planlagt sykkeltrasé mot Strandveien vil gå
langs sørsiden av bygget og nord for jernbanen, og svinge nordover mot Strandveien helt vest i kartet. Kilde: Rambøll [4].

1.2.2 Biologisk forurensning

Det er registrert en observasjon av en fremmed art i Artskart fra Artsdatabanken; Kornvalmue (LO - lav risiko) ble
registrert på jernbanebrua over Nidarholmsgate i 2015 [7].

Det er ikke kjent om det er utført biologisk kartlegging av området.

2 Vurdering og konklusjon
Det er påvist forurensede masser i tilstandsklasse 2 og 3 innenfor tiltaksområdet. Det skal utarbeides tiltaksplan
for forurenset grunn i tråd med forurensningsforskriften § 2 og gjennomføres supplerende miljøtekniske
grunnundersøkelser som minimum tilfredsstiller kravene til prøvetetthet iht. Miljødirektoratets veileder TA-2553
[8]. Tiltaksplan utarbeides i forbindelse med byggeplan, og må være godkjent av Trondheim kommune før oppstart
av anleggsarbeidene.
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Det aktuelle området har en arealbruk tilsvarende «sentrumsområder» i tabell 2.1. Det vil si at alle masser med
konsentrasjoner i tilstandsklasse 3 eller lavere er akseptert til gjenbruk på eiendommen. Forurensning i
tilstandsklasse 4 eller 5 kan aksepteres i masser dypere enn 1 meter dersom det etter en risikovurdering med
tanke på spredning av forurensningen til nærliggende resipienter kan dokumenteres at risikoen er akseptabel.

Tabell 2.1. Aksepterte tilstandsklasser i henhold til arealbruk (s = spredning, h= helse). Tabellen er hentet fra TA-2553 [8].

Arealbruk Toppjord (< 1 m) Dypere jord (> 1 m)

Boligområder,
barnehager og skoler

2 eller lavere 3 eller lavere
4 etter risikovurdering (s)

Sentrumsområder,
kontorer og
parkeringsarealer

3 eller lavere 3 eller lavere
4 etter risikovurdering (s)
5 etter risikovurdering (h og s)

Industri og trafikk 3 eller lavere
4 etter risikovurdering (s)

3 eller lavere
4 etter risikovurdering (s)
5 etter risikovurdering (h og s)
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