
 
NETTVERK FOR FORURENSET GRUNN OG SEDIMENTER 

 

 

 

  

 

 

 

Program for temamøtet 

 

 

Dag 1. 

Juridisk ansvar for opprydding, ny kartlegging av 

bakgrunnsnivåer og sanering av oljeutslipp 

 

Dag 2.  

Forurensning med kvikksølv og brannskum (PFAS) - 

aktuelle miljøgifter som bekymrer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag 2. og onsdag 3. juni 2015 

 

Quality Hotel Expo 
Snarøyveien 20 

FORNEBU 

 

 

  

http://www3.databasehuset.no/miljoringen/


 

PROGRAM DAG 1  

 
09.30 - 10.00 Kaffe og registrering 

10.00 - 10.10 Velkommen v/ Steinar Sæland, styreleder i Miljøringen 

 

Møteleder: Steinar Sæland, Multiconsult AS 

10.10 - 10.40 Fugleperspektiv på forurenseransvaret 

Per-Erik Schulze, fagrådgiver Naturvernforbundet 

10.40 - 11.05 Siste nytt fra Miljødirektoratet 

Kristoffer Glosli Bergland, Miljødirektoratet    

11.05 - 11.15 Spørsmål 

11.15 - 11.35 Kaffepause 

11.35 - 12.25 Hempeldommene – før og etter 

Stein Fredrik Janzon. Entrepriserett, partner i Advokatfirmaet 

Steenstrup Stordrange DA 

12.25 

 

- 

 

12.50 

 

Grunneiers ansvar for andres forurensning. Utvalgte 

spørsmål etter Elverum treimpregnering 

Magnus Dæhlin. Miljø og naturressursrett, partner i 

Advokatfirmaet Lund & Co DA 

12.50 - 13.00 Spørsmål 

13.00 - 14.00 Lunsj 

 

 

Møteleder: Morten Jartun, Oslo Lufthavn AS 

14.00 - 14.25 NGUs kartlegging av naturlig bakgrunn og forurensning 

ved bruk av flomsdimenter 

Rolf Tore Ottesen, forsker NGU 

14.25 - 14.50 Sedimenttransport i vassdrag og erosjon av forurenset 

materiale 

Jim Bogen, seksjonsleder på Seksjon for sediment og erosjon,  

Norges vassdrag og energidirektorat NVE 

14.50 - 15.00 Spørsmål 

15.00 - 15.20 Kaffepause 

 

15.20 

 

- 15.45 Regelverk ved sanering av oljeutslipp til grunnen 

Lasse K. Tenden, seniorrådgiver NHO Service 

15.45 - 16.10 Foredraget om «Miljørådgivers erfaring ved sanering av 

oljeforurensning» faller sannsynligvis bort  

16.10 - 16.20 Spørsmål 

16.20 - 16.35 Tildeling av Miljøringenprisen 

Annonsering av vinner av Miljøringens studentstipend 

Annonsering av vinner av logo-konkurransen 

16.35 - 16.40 Info om kveldsarrangementet og morgendagen 

    

 

17:30 

 

 

19.00 

- 

 

 

-  

Vi treffes i foajeen på hotellet. Fredrik Bockelie gir oss en kort 

innføring i den interessante geologien på Fornebu og viser oss litt 

av den på vei ned til Sjøflyhavna! 

Velkommen til aperitiff på takterrassen og grillbuffet i eget telt 

på Sjøflyhavna Kro! 



PROGRAM DAG 2 

 
 

Møteleder:  Tore Frogner, Veidekke Entreprenør AS 

09.00 - 09.05 Innledning v/møteleder  

09.05 - 09.35 Kvikksølv (Hg) i marine miljøer 

Jens Laugesen, Chief Specialist DNV GL  

09.35 - 10.00 Ressurseffektivisering og Grønn vekst 

Per Espen Stoknes, klimapsykolog BI 

10.00 - 10.10 Spørsmål 

10.10 - 10.30 Kaffepause 

 

10.30 - 10.55 Kvikksølv i Gunnekleivfjorden - en industriforurenset 

brakkvannslokalitet 

Marianne Olsen, forsker NIVA 

10.55 - 11.20 Kvikksølv i ferskvann og ferskvannsfisk, fortsatt et problem? 

Eirik Fjeld, forsker NIVA 

11.20 - 11.30 Spørsmål 

11.30 - 12.30 Lunsj  

 

 

Møteleder: Geir Thorstensen, Rambøll Norge AS  

12.30 - 12.55 Fornebu-utbyggingen – Miljøutfordringer i den videre 

utbygging 

Johan Steffensen, prosjektdirektør Bærum kommune 

12.55 - 13.20 PFAS – risikovurderinger og akseptkriterier ved brannskum-

forurensning 

Vanja Alling, seniorrådgiver Miljødirektoratet 

13.20 - 13.45 Metodeutvikling for bruk av biota i risikovurdering av PFAS 

forurensede lokaliteter 

Trine Eggen, seniorforsker Bioforsk 

13.45 - 13.55 Spørsmål 

13.55 - 14.15 

 

Kaffepause 

14.15 - 14.40 PFAS – tiltaksmuligheter for jord  
Gøril Aasen Slinde, miljørådgiver ved Miljøteknologi NGI 

14.40 - 15.05 Hvordan hindre spredning av PFAS i vannfase - eksempler fra 

virkeligheten 

Eivind Bøe, daglig leder Promitek AS, et selskap i NIRAS-gruppen  

15.05 - 15.20 Spørsmål og avslutning 

 

Vel hjem! 

 

 
 

  



Miljøringen temamøte juni 2015 
 

Tid og sted 

2. og 3. juni 2015 i idylliske, maritime omgivelser på Quality Hotel Expo, Snarøya 20, Fornebu.  

Hvordan komme dit med buss eller bil?   Hotellet har parkeringshus, inkl. flere ladestasjoner for el-bil. 

Hvordan komme ditt med båt fra Aker brygge? 

Deltakeravgift for selve seminaret (inkludert lunsj begge dager)     

Medlemmer: kr 2 100,- (1 dag kr 1 200,-) + mva 

Ikke-medlemmer: kr 3 200,- (1 dag kr 1 900,-) + mva 

Studenter (fulltid): kr 400,- totalt for begge dager + mva. Vi har inntil 10 studentplasser. 

 

Overnatting 
Kostnad for overnatting inngår ikke i deltakeravgiften. Det er holdt av rom på Quality Hotel Expo. 

Pris pr. pers pr. døgn i enkeltrom kr 1 260,-. Pris pr. pers pr. døgn i dobbeltrom kr 730,-. Du må selv ta 

kontakt med hotellet innen 26. mai (ny dato) på telefon 67 11 70 70 eller mail 

booking.expo@choice.no for å reservere rom. Oppgi bestillingskode 51583.   
 

Sjøflyhavna tirsdags kveld – og litt geologi på veien ned! 

Tirsdag kveld ønsker vi å 

samle flest mulig på 

Sjøflyhavna kro som 

ligger en fin spasertur 

unna hotellet. Vi treffes i 

foajeen på hotellet kl. 

17.30 der Fredrik 

Bockelie vil gi oss en 

liten innføring i den 

interessante geologien på 

Fornebu. Denne får vi se 

deler av på vei til 

Sjøflyhavna der vi skal 

være kl. 19.00. Her blir 

vi møtt med en 

forfriskende aperitiff på 

takterrassen før vi blir servert en fin grillbuffet i eget telt. Prisen for begge deler er 650,- kr (annen 

drikke ekskl.). Ta med en tykk genser dersom det er kaldt ute! 

 

https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-expo/om-hotellet/
https://ruter.no/globalassets/rutetabeller/oslo/b12_rutetabell_07042015.pdf
mailto:booking.expo@choice.no


Litt om historien: Sjøflyhavna 

ble tatt i bruk i 1948 som 

ekspedisjonsbygning og kontor 

for å møte en betydelig 

sjøflytrafikk. Våren 1949 åpnet 

Spisevognselskapet 

kafévirksomhet på 

Sjøflyhavna. Kroa har i sine 

nesten 60 driftsår hatt 

forskjellige eiere og ulik 

driftsform. Bygget er nå fredet 

og rehabilitert for å bevare sitt 

opprinnelige uttrykk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noe bakgrunnsstoff om geologi i Osloområdet finner dere på denne linken: 

http://www.mn.uio.no/geo/tjenester/kunnskap/geologi-oslofeltet/ 

http://www.mn.uio.no/geo/tjenester/kunnskap/geologi-oslofeltet/

