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1. Innledning 
I forbindelse med utvidelse av sykkelveg langs gamle Osbanen mellom Nesttun og Skjold i 
Bergen kommune er Multiconsult engasjert av Statens vegvesen Region vest for å gjøre 
geotekniske og miljøtekniske grunnundersøkelser.  

Foreliggende rapport presenterer resultatene fra de utførte miljøtekniske undersøkelsene. Disse 
undersøkelsene ble utført samtidig med de geotekniske undersøkelsene, som er presentert i 
Multiconsult-rapport 614193-RIG-RAP-002, datert 7. desember 2012. 

2. Lokalitetsbeskrivelse 
Det undersøkte området ligger langs gamle Osbanen mellom Nesttun og Skjold i Bergen 
kommune, se figur 1 og oversiktskart på tegning nr. G0. Det undersøkte området strekker seg 
fra der gang- og sykkelvegen (gamle Osbanen) krysser Odins veg og ca. 400 m vestover langs 
gangvegen forbi Tors veg. 

 
Figur 1: Flyfoto over området og nærliggende områder. Den undersøkte strekningen er markert med 
rødt. 
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3. Utførte undersøkelser 

3.1 Feltarbeider 

Feltarbeidene ble utført i uke 45/2012 under ledelse av vår borleder Odd Martin Slåtten. Den 
miljøtekniske delen av grunnundersøkelsen ble utført den 7. november 2012. Det var skyet vær 
med byger og ca. 5 °C da feltarbeidene ble utført. Feltarbeidene omfattet 8 totalsonderinger, 
opptak av én geoteknisk prøveserie og seks miljøtekniske prøveserier. Grunnundersøkelsene 
ble utført med en geoteknisk borerigg av typen GM 100 GTT. Prøveseriene ble tatt opp med 
naverbor, som gir omrørte, men representative prøver.  

Miljøgeolog Anne Kristine Søvik var til stede i forbindelse med prøvetakingen, og foretok en 
fortløpende vurdering av massene med tanke på blant annet tekstur, farge og lukt. Fra hver av 
prøveseriene ble det tatt prøver avhengig av massenes lagdeling. Hver prøve ble tatt som en 
blandeprøve bestående av 8-10 delprøver. Prøvene ble pakket i luft- og diffusjonstette 
rilsanposer som er beregnet for de aktuelle analysene.  

Innmåling av borpunkter ble utført med GPS-utrustning av typen Leica RX 1250 XC. 
Utgangspunktet ved innmålingen var Spidernett i Bergen.   

3.2 Laboratoriearbeider 

På bakgrunn av observasjoner i felt ble det valgt å analysere totalt ti løsmasseprøver. Det er 
analysert to prøver fra hver av prøveseriene, med unntak for PR 6 og PR 7 hvor det er 
analysert én prøve.     

Prøvene ble analysert for de vanligste uorganiske miljøgiftene (arsen (As), bly (Pb), kadmium 
(Cd), krom (Cr), kobber (Cu), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni) og sink (Zn)), de organiske 
miljøgiftene olje inkl. BTEX, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og polyklorerte 
bifenyler (PCB). På prøver med høyt organisk innhold er det utført humusrensing av prøvene 
før analysene er gjennomført.  

De kjemiske analysene ble utført av analyselaboratoriet Eurofins AS som er akkreditert for de 
aktuelle analysene. 

4. Hydrogeologi 
Årlig gjennomsnittlig nedbør i området er ca. 1815 mm (DNMI-målestasjon Bergen-Flesland 
nr. 50500). 

Selve sykkelveien har asfaltert dekke, mens prøveseriene er tatt like utenfor asfaltdekket i 
områder med grus eller gressdekke (permeabelt dekke). Nedbør som faller på området vil 
enten drenere til overvannssystem eller infiltrere direkte i grunnen langs asfaltkantene.   

Strømningsretningen til grunnvannet i området er i hovedsak mot Nesttunelva i nord.  
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5. Resultater 
Plassering av totalsonderingene, geotekniske prøveserier og miljøtekniske prøveserier er vist 
på tegningene G1.  

5.1 Grunnforhold 

Totalsonderingene og prøveseriene er utført langs strekningen der kotehøyden varierer mellom 
44,2 til 49,6. De geotekniske undersøkelsene viser at dybde til berg langs strekningen varierer 
fra 0,4 m i øst til 7,7 m i vest. 

De miljøtekniske prøveseriene bestod i hovedsak av sand og grusmasser med noe stein og 
innslag av torv (fyllmasser) over antatte stedegne torvmasser i dybder fra 1,0 m i PR 1 til 1,9 
m under terreng i PR 2. Fargen på massene varierte i de ulike prøvepunktene, fra ulike nyanser 
av grålige til brunlige fargetoner. Det ble ikke kjent noen spesiell lukt av massene.  

Prøveseriene PR 1-PR 3 ble avsluttet i antatt stedegne torvmasser i dybder fra 2,0 til 3,0 m 
under terreng. PR 6 og PR 7 ble avsluttet mot antatt stor stein eller berg i dybder fra 0,7 til 0,9 
m under terreng, mens PR 8 ble avsluttet 1,0 m under terreng mot antatt naturlige masser. 

Prøveseriene er nærmere beskrevet i vedlegg A. For en nærmere beskrivelse av 
grunnforholdene vises det til den geotekniske datarapporten (614193-RIG-RAP002). 

5.2 Kjemiske analyser 

Resultatene av de kjemiske analysene er vist i tabell 5-1 til 5-2. For løsmasseprøvene er 
resultatene sammenstilt med forurensningsforskriftens normverdier (grenseverdi for ”rene” 
masser) og klassifisert etter SFT-veileder TA 2553/2009: Helsebaserte tilstandsklasser for 
forurenset grunn /1/.  

Fullstendig analyserapport fra laboratoriet er vist i vedlegg B. 
 

Klassifikasjon etter SFT-veiledning TA 
2553:2009. SFTs tilstandsklasser: 

1= Meget god  
2= God  
3= Moderat  
4= Dårlig  
5= Svært dårlig  

Figur 4: Viser klassifiseringen etter SFT-veileder TA 2553/2009: Helsebaserte tilstandsklasser for 
forurenset grunn.  
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Tabell 5-1: Analyseresultater for uorganiske stoffer. Konsentrasjoner som er høyere enn forurensnings-
forskriftens norm er uthevet. Påviste konsentrasjoner er klassifisert etter SFT-veileder TA 2553/2009. 
Tall i parentes er den aktuelle tilstandsklassen. Alle prøvene er tatt av fyllmasser.   

Sted 
Dybde Tørr-

vekt 
As Pb Cd Cr Cu Hg Ni Zn 

m % mg/kg TS 

PR 1 0-1 69 1,9 20 0,10 32 22 0,038 25 51 

PR 1 1-2 15 <3,4 5,5 0,20 12 19 0,034 12 <67 

PR 2 0-1 70 1,8 15 0,064 21 19 0,023 16 45 

PR 2 2-3 11 <4,4 9,2 0,21 15 17 0,031 20 <87 

PR 3 0-1 58 1,4 6,7 0,13 40 39 <0,002 49 67 

PR 3 1,1-2 32 <1,6 7,4 0,22 31 10 0,020 19 85 

PR 6 0-0,9 70 1,6 12 0,11 24 23 0,018 24 74 

PR 7 0-0,7 80 1,5 11 0,065 27 33 0,011 25 54 

PR 8 0-0,7 81 6,1 17 0,19 21 17 0,021 20 140 

PR 8 0,7-1 88 3,1 9,0 0,096 24 17 0,013 22 77 

Forurensningsforskriftens 
norm 

8 60 1,5 50 100 1,0 60 200 

 
Tabell 5-2: Analyseresultater for organiske stoffer. Konsentrasjoner som er høyere enn forurensnings-
forskriftens norm er uthevet. Påviste konsentrasjoner er klassifisert etter SFT-veileder TA 2553/2009. 
Tall i parentes er den aktuelle tilstandsklassen. Alle prøvene er tatt av fyllmasser.    

Sted Dybde PAH16 ΣΣΣΣPCB7 THC Benzen Toulen Etyl-
benzen 

Xylen 

m mg/kg TS 

PR 1 0-1 0,13 nd 22 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 

PR 1 1-2 0,39 nd nd <0,02 <0,02 <0,02 <0,04 

PR 2 0-1 0,33 nd 460 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 

PR 2 2-3 0,023 nd 32 <0,02 <0,02 <0,02 <0,04 

PR 3 0-1 1,1 nd 31 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 

PR 3 1,1-2 nd nd nd <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 

PR 6 0-0,9 0,57 0,00050 nd <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 

PR 7 0-0,7 0,18 nd nd <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 

PR 8 0-0,7 2,1 nd 860 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 

PR 8 0,7-1 0,23 nd 51 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 

Forurensningsforskriftens 
norm 2 0,01 100 0,01 0,2 0,2 0,2 

i.p.= ikke påvist 

6. Vurdering av forurensningssituasjonen 

6.1 Vurdering av datagrunnlaget 

Den undersøkte strekningen er totalt ca. 400 m lang.  

I forbindelse med undersøkelsen av området ble det tatt opp seks prøveserier med dybde inntil 
3 m. Miljøgeolog var til stede i felt for å vurdere grunn- og forurensningsforholdene, samt 
sikre at prøvetaking og håndtering av prøver ble utført iht. Klifs retningslinjer for 
miljøtekniske grunnundersøkelser (SFT-veileder 91:01). Totalt ble det analysert 10 
blandprøver av massene i dybder inntil 3 m under terreng. 
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Prøvene ble analysert hos akkreditert laboratorium for de vanligste uorganiske miljøgiftene 
(arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink) samt olje, PAH, PCB og 
BTEX. Det er etter vår mening ikke mistanke om at området er forurenset av andre miljøgifter 
som eventuelt kan ha en betydning for våre vurderinger. 

Dersom en ser hele strekningen under ett og regner tiltaksområdet til å ha en lengde på 400 m 
og bredde på 10 m blir tiltaksområdet på totalt 4.000 m2. I følge veileder TA-2553/2009 
Helsebaserte tilstandsklasser (utgitt av SFT), skal det minimum tas 16 overflateprøver fra et 
område av denne størrelse, med antatt diffus forurensning og med planlagt arealbruk som 
trafikkarealer. Antall prøver er derfor ikke tilfredsstillende i henhold til krav i veilederen, men 
resultatene gir etter vår mening likevel en god indikasjon på forurensningssituasjonen på 
strekningen.  

6.2 Vurdering av forurensningssituasjonen 

Det er ikke påvist konsentrasjoner over forurensningsforskriftens normverdier av noen av de 
undersøkte miljøgiftene med unntak av olje som er påvist i konsentrasjoner tilsvarende 
tilstandsklasse 3 (moderat) i ett punkt og tilstandsklasse 4 (dårlig) i ett punkt. I begge 
prøvepunktene er forurensningen påvist i overflatenære masser (< 1 m).   

7. Konsekvenser for bygging og massehåndtering 
Undersøkelsen viser at det er påvist konsentrasjoner av miljøgifter over 
forurensingsforskriftens normverdier i to av seks prøveserier (PR 2 og PR 8) i overflatenære 
masser (< 1 m).  

Forurensningen er oljeforurensning i konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse 3 og 4. I 
henhold til Klif-veileder TA 2553:2009, Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, 
aksepteres tilstandsklasse 3 eller lavere i toppjord (< 1 m) for områder med arealbrukskategori 
trafikkareal. Tilstandsklasse 4 kan aksepteres hvis det ved risikovurdering av spredning kan 
dokumenteres at risikoen er akseptabel.  

Påviste konsentrasjon av olje i tilstandsklasse 4 er funnet i overflatenære masser i PR 8 over 
grunnvannsstanden. Massene i dette punktet består av sand, grus og stein med noe organisk 
materiale. Påviste konsentrasjon er langt under massenes retensjonskapasitet, og det vil derfor 
ikke foregå spredning av forurensing fra massene. Dersom prosjektet ikke innebefatter 
masseutskifting kan massene bli liggende. Dersom prosjektet medfører masseoverskudd må de 
forurensede massene leveres mottak med tillatelse til å ta i mot masser med den aktuelle 
forurensningsgraden. Dersom massene skal fjernes anbefaler vi at det tas supplerende prøver 
for å kunne avgrense området hvor massene må håndteres som forurenset og leveres til 
godkjent mottak.  

Da det er påvist masser med konsentrasjoner over forurensningsforskriftens norm må det i 
henhold til forurensningsforskriften utarbeides en tiltaksplan før det kan graves i eller bygges 
på massene. Tiltaksplanen må blant annet inneholde en oversikt over utførte undersøkelser, en 
vurdering av risiko for forurensningsspredning både i forbindelse med arbeidet og ved 
fremtidig arealbruk, en beskrivelse av planlagt disponering av gravemassene og forslag til 
dokumentasjon på utført arbeid (sluttkontroll). Tiltaksplanen må godkjennes av kommunen før 
arbeidet kan settes i gang.  
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8. Sluttkommentar 
For øvrig understrekes det at undersøkelsen er basert på stikkprøver. Det kan derfor ikke 
utelukkes at det finnes områder med lokalt høyere konsentrasjoner enn det som er påvist i 
undersøkelsen. 
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Vedlegg A 
Til Multiconsult-rapport 614193-RIGm-RAP-001 

Beskrivelse av prøveseriene 

(3 sider) 
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Prøveserie Dybde (m) Analysert Beskrivelse av 
prøvemateriale 

PR1 

0-0,2 

X 

Dekke av gress. Masser 
av sand med mye 
organisk materiale, 
brunlig farge. Ingen 
spesiell lukt. 

0,2-1 
Masser av silt, sand og 
grus, grålig farge. Ingen 
spesiell lukt. 

1-2 X 

Antatt stedegne masser 
av torv, brunlig farge. 
Ingen spesiell lukt. 
Stopp i masser av torv. 

PR2 0-1 X Dekke av gress. Masser 
av sand med små steiner 
samt mye organisk 
materiale, brunlig farge. 
Ingen spesiell lukt. 
Fuktige masser. 

1-1,9  

1,9-2  Antatt stedegne masser 
av torv, brunlig farge. 
Ingen spesiell lukt. 
Stopp i masser av torv. 

2-3 X 

PR3 0-1 X Dekke av grus. Pukk 

1-1,1  

1,1-2 X 

Antatt stedegne masser 
av torv, brunlig farge. 
Ingen spesiell lukt. 
Stopp i masser av torv. 

PR6 

0-0,9 X 

Dekke av gress. Masser 
av sand, grus og 
organisk materiale, 
brunlig farge. Ingen 
spesiell lukt. Stopp mot 
stor stein. 

PR7 

0-0,7 X 

Dekke av gress. Masser 
av sand og organisk 
materiale (brunlig 
farge) som gradvis går 
over i masser av brunlig 
sand. Ingen spesiell 
lukt. Stopp mot berg. 

PR8 0-0,7 X Dekke av grus. Masser 
av sand, grus og stein 
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Prøveserie Dybde (m) Analysert Beskrivelse av 
prøvemateriale 
med noe organisk 
materiale (brunlig 
farge). Ingen spesiell 
lukt.  

0,7-1 X 

Masser av silt, sand og 
grus. Grålig farge. 
Ingen spesiell lukt. 
Naturlige masser? 
Stopp i løsmasser, berg 
ved 1,5 m. 
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Vedlegg B 
Til Multiconsult-rapport 614193-RIGm-RAP-001 

Analyserapport fra Eurofins AS 

(21 sider) 
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