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Nytt fra forurenset grunn 



Antall lokaliteter med grunnforurensning per 

mai 2016. Fra: Grunnforurensningsdatabasen 

Nye tall fra databasen 

                                                 

 



Nye nettsteder om arealplanlegging og forurenset grunn 

 Når er forurenset grunn 

relevant i arealplaner 

 Overordnete føringer 

 Aktuelle virkemidler og 

bruken av disse 

 Forurenset grunn i 

planprogram 

 Innsigelsesmyndighet og 

vurdering av innslagspunkt 



Veileder for utarbeidelse av tilstandsrapport 



Ny database for Grunnforurensning- 2017 



Mulig å importere prøvepunkter inn i 
databasen 



Mulig å importere prøvepunkter inn i databasen 



Bruk av forurenset område 



Lokalitetsoversikt- eksempel 



Annet 

 Oppdatering av normverdier for forurenset grunn  
– Nye stoffer 

– Oppdatert bakgrunnsdata 

– Kobling til vannrammedirektivet og EQSer 

 Spredningsveileder 
– Har tilgjengelige midler 

– Mulig utlysning for konsulentoppdrag i løpet av desember 
– Workshop? 

 Revidering av kapittel 1 i forurensningsforskriften om nedgravde oljetanker 
– Ferdig forslag før jul 

  

 Nordisk, europeisk og internasjonalt samarbeid på forurenset grunn 
 

 

 

 

 

 



Fra miljodirektoratet.no 

 Oppdaterte spørsmål og svar om forurenset grunn 

 

 Utdaterte faktaark er fjernet fra vårt veiledningsmateriale: 

  -TA 2560/2009 Gravearbeider i områder med alunskifer og               

  tilsvarende grunnforhold fra vårt veiledningsmateriale. 

  -TA 2492/2009 Dispensasjon fra forurensningsforskriften § 2-5 



Normverdier for jord  
i Kjemikaliesøk 



Nytt fra sediment 



 Kanalen, Nyhavna, Brattørbasenget og 

Ilsvika ar ryddet opp ved tildekking 

med 35-65 cm rene masser (380.000 

m2). Mudring hvor nødvendig for å 

bevare seilingsdypet (75.000 m3) 

 Mars 2015 til juni 2016. 

 Kostnad: ca kr 215 mill. inkl. mva.  

Forurenset sjøbunn 
Opprydding i Trondheim havn er ferdig 



Forurenset sjøbunn 
Opprydding i Puddefjorden, Bergen 

 Puddefjorden (ca 500 da) skal tildekkes med 
TBM-masser fra Ulrikentunellen (JBV) 

 Tiltaket skal legges ut på anbud i januar 2017 

 Oppstart våren 2017. Midler bevilget fra Bergen 
kommune, Bergen havn og Miljødirektoratet 

 I tillegg skal det gjennomføres tiltak i Sørevågen 
og Nordrevågen, dette hovedsakelig i regi av 
private aktører  

 

 



 I Sandefjordsfjorden skal 1,1 km2 

tildekkes med rene masser 

 Inntil 50.000 m3 skal mudres for å 

opprettholde seilingsdyp 

 Legges ut på anbud senhøstes 2016  

 Forventet oppstart ila. 1. kvartal 2017 
 sandefjord.kommune.no/renere-sandefjordsfjord/ 

Forurenset sjøbunn 
Opprydding i Sandefjordsfjorden 



 I 2017 skal Statens Vegvesen tildekke  

den dypeste delene av Bangavågen 

og et område i sjø vest for 

Engøysundet med tunellmasser fra 

Ryfast. Midler ble gitt i revidert 

nasjonalbudsjett 2016. 

 

Forurenset sjøbunn 
Opprydding i Bangavågen, Stavanger 

Bangavågen 

Engøysundet 

Hundvåg 

Buøy 



 Kystverket vil utdype innseilingen til Fredrikstad 
– Mudre 2,75 mill. m3 sjøbunn (150 m bred, 13 m dyp) 

– Sprenge 250.000 m3 stein 

 Sjøbunn TK IV og V legges i deponi på land, sjøbunn TK 
I-III ønskes lagt i to sjødeponier.  

 Ønsker å mudre 24 t/døgn hele året i to år  

 Tiltak i utløpet av Glomma, nær 7 verneområder/ 
marin nasjonalpark og nær store friluftsområder 

 

Største mudretiltak i Norge 
 

Forurenset sjøbunn 
Utdyping av innseilingen til Borg havn 



 Kystverket søkte 1. juli 2015 Miljødirektoratet 
om tillatelse til utdypingen etter f-loven. Har 
vært på høring. 

 Kom inn et stort antall høringsuttalelser, mange 
svært negative pga. den trussel tiltakene utgjør 
mot verneinteresser og friluftsliv 

 Miljødirektoratet har bedt Kystverket om mer 
informasjon/ utredninger for å kunne behandle 
søknaden videre. Mulig det blir ny høring. 
 

Forurenset sjøbunn 
Utdyping av innseilingen til Borg havn 



www.miljødirektoratet.no 


