
Tittelslide 

Dersom det allerede ligger et bilde 

i forsidesliden og det er ønskelig å 

bytte, gjør følgende: 

 

Slett bildet med delete/backspace. 

 

Følg instruksjonene i bildeboksen 

og sett inn nytt bilde. 

 

Slide med ferdigplassert bilde 

finnes i eksempelpresentasjon. 

FJERNING AV STERKT 

FORURENSET MASSE PÅ 

JEKTEVIKEN I BERGEN 

Miljøringen, 14.mars 2016, 

Eva Kathrine Frøisland  



2-spalters innholdsslide 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Ønskes annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

GENERELT OM PROSJEKTET 

 

Byggherre: BIR Nett AS 

Totalentreprise: Grunnarbeider -E01 

Etablering av terminal for Bossnett   

Oppdragets omfang: 
• Grunnarbeid  

• Tett spunt 

• Graving og full masseutskifting  

• Uttransport av forurenset masse 

• Sluttbehandling av masser 

• Etablering av overvåkningsbrønner 

Tidsperspektiv: 
•  okt. 2014 – jan. 2015  
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GENERELT OM PROSJEKTET 
 

Miljøprosjekt som håndterte sterkt forurensede 
masser var ny for distrikt Bergen 

17000 tonn forurenset masse 
 

• Sterkt forurenset masse: 
-  ca 13000 tonn  

-  Shippet til ATM (Avfallstoffen Terminal Moerdijk), Holland 

-  Termisk behandling av avfallet 

-  Behandlet masse gjenbrukes som bygge- og fyllmasser 

 

• Lettere forurenset masse: 
-  ca 4000 tonn  

-  Lastebil til deponi i Bergen 

 

Tilbakefylling  6000m3 

Tilsyn fra Fylkesmannen sin miljøavdeling uten at 
det ble funnet noen avvik 
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FORURENSET TOMT I SENTRUM 

AV BERGEN 

Pålegg fra Fylkesmannen i 

Hordaland om masseutskiftning  

Gassverk 1908-1985  

Utført en rekke miljøtekniske 

grunnundersøkelser og 

risikovurderinger. 

Kreosotholdig grunn 

Prosjektets hoved risiko:  H2S 
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HMS I PROSJEKTET –  

SPESIELLE VERNETILTAK  

Gassmåling:  

• Singelgassmåler H2S 

• Sanntids døgnovervåkning av H2S med webgrensesnitt 

• Multigassmålere H2S, CO, O2 og LEL   

Engangsdrakter  

Helmasker med multifilter 

Tilgjengelig batteridrevne åndedrettsvern 

Kjemisk resistente hansker 
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ETABLERING AV TILTAK OG BEREDSKAP 

Nabomøter 

Prosedyrer for  

• Bruk av gassmaske 

• Forhindring av gass og lukt 

• Hindring av søl mellom tippesone/binge og 
båt 

• Tilkalling av brannvesenet for å skumlegge 
tomten 

Byggherre etablerte rutine på å flytte 
nærliggende beboere på hotell 

Tiltak ved båt: 

• Presenning mellom båt og kai for å unngå søl 
mellom skipsside og kaikant  

• lenser tilgjengelig for å ta opp evt. søl  
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TRANSPORT VIA SJØVEIEN 

Deadline på fjerning av sterkt forurensede masser → 

23.12.2014 

Eksporttillatelse 

Tre båtanløp med M/S EDMY 

Utfordringer: 

• Frakt av stabile nok masser  

• Uforutsigbar og væravhengig båtmarked  
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UTFORDRINGER 

Tomt i bykjerne med naboer som skulle 
forskånes 

Intensivt prosjekt med stram fremdrift 

Spunting i harde masser 

Grunnens utforming uforutsigbar 

Støy 

Lukt 

Gass 

Støv 

Båttransport  

Ingen mellomlagring 
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1-spalter innholdsslide 

Innholdsfeltet kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Ønskes annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

SUKSESSKRITERIER 

Spesielle vernetiltak tatt seriøst  

IP-planlegging (involverende planlegging) 

Lagt til rette for god produksjon 

Erfaringsoverføring med Veidekke Miljø  

Proffe aktører i alle ledd 

Nabovarsling – tydelig kommunikasjon 

Godt samspill og fleksibilitet mellom Veidekke, 

byggherre og UE. 

Byggherre med miljøprofil 
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KOMMENTAR FRA BYGGHERRE 

Veidekke var løsningsorientert og 

handlekraftig samtidig som de 

oppretthold en strukturert og god 

kommunikasjon. Veidekke forstod 

også vårt behov for å gi naboer rundt 

anlegget god informasjon underveis og 

bidro i vår dialog med naboene. Det er 

tre ord som sitter godt i minne; «Dette 

løyse me!» 
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