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1.

MULTICONSULT

Innledning
Multiconsult AS er engasjert av Ålesund kommune for å gjennomføre supplerende
miljøgeotekniske undersøkelser ved følgende seks lokaliteter.
Lokalitet 1 – Bunker Oil
Lokalitet 3 – Liaaen vest (sjø)
Lokalitet 4 – Ålesund Trådstift
Lokalitet 5 – Simonsen skraphandlertomt/-fylling
Lokalitet 6 – Florvågverftet
Lokalitet 12 – Skjerva / Raffinol AS
Undersøkelsene er tillegg til tidligere utførte undersøkelser som er presentert i Multiconsult
rapport 413759 -1, av mars 2010. Det vises til denne rapporten for ytterligere informasjon om
prosjektet og lokalitetene.
Oppdraget har omfattet undersøkelser på land, på eiendommer hvor det kan være forurenset
grunn og hvor det er mulig at forurensningen kan bidra med tilførsel av miljøgifter til
sjøområdet i Aspevågen.
Undersøkelsene er utført ved boring og etablering av miljøbrønner for prøvetaking av
grunnvann og jordprøver (borekaks /oppspylte jordprøver). En av lokalitetene omfatter et
sjøområde – Liaaen Vest. For denne lokaliteten er det utført innsamling av sedimentprøver.
Kontaktpersoner hos oppdragsgiver har vært miljøvernrådgiver Gunnar Godø og prosjektleder
John Vegard Næss Øien.
Prosjektansvarlig hos Multiconsult har vært Arne Fagerhaug, mens Erling K. Ytterås har
forestått kvalitetssikring. Videre har Marius Moe forestått feltarbeid og rapportering.

2.

Bakgrunnsinformasjon

2.1

Generelt
Undersøkelsene omfatter et utvalg lokaliteter beliggende langs sjøkanten mot Aspevågen.
Ved alle de undersøkte lokalitetene foregår det, eller har det foregått, aktiviteter som kan
medføre forurensning, og som direkte eller indirekte kan tilføre miljøgifter til Aspevågen.
De fleste av lokalitetene er bebygde, og nyttes til industriområder, trafikkarealer osv. Dette
setter begrensninger for hvilke undersøkelser som kan utføres uten at det medfører for store og
kostbare inngrep, samt at tekniske installasjoner i grunnen i stor grad er bestemmende for hvor
undersøkelsespunktene kan plasseres.
Beliggenhet av de undersøkte lokalitetene er vist på flyfoto i Figur 2-1.
Tidligere undersøkelser av Ålesund havneområde har vist at både landjord og sjøbunn er
omfattende forurenset av tungmetaller, men også andre miljøgifter som PAH, PCB, TBT og
bromerte flammehemmere. For utfyllende informasjon om områder og tidligere undersøkelser
henvises det til tidligere utførte arbeider jamfør Multiconsult rapport 413759-1 samt referanser
gitt i denne. Foreliggende rapport er en felt- og datarapport. For detaljerte beskrivelser av
lokalitetene spesielt og området generelt vises til hovedrapporten. Det er i denne rapporten
bare gitt beskrivelser av lokaliteter som ikke tidligere er undersøkt.
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Figur 2-1 Fllyfoto over Asp
pevågen og vestlige
v
del av Ålesund Havn
n. Inntegnet plassering
p
og avgrensning
a
av de lokalittetene som er undersøkt i prrosjektet.

2.2

Lokalitets
sbeskrivels
se
For utfyllennde informassjon om lokaalitet 1, 4, 5 og
o 6 vises deet til Multiconsult rapportt 413759 1.
To av lokallitetene er ikkke tidligere undersøkt,
u
og er derfor kort
k omtalt. Dette
D
gjelder lokalitet 3
– Liaaen veest og lokalittet 12 – Skjerva.

2.2.1

Lokalitet 3 - Liaaen ve
est

Sjøområdett i åpningen av Steinvågssundet, vest for
f Kvennanneset og vesto
over mot
Steinvågsnneset har ikkee tidligere kaartlagt mht. forurensning
fo
i sedimenten
ne. Områdett er vist på
flyfoto i Figur 2-2.
Nærliggend
de land- og sjøområder
s
er
e tidligere viist å være steerkt forurenseet. Det har derfor
d
vært
ønskelig og
gså å skaffe status
s
over denne
d
delen av
a Aspevågen
n. Tilførsel av forurensnning til
området kaan skje fra forurenset grun
nn på land, i særlig grad fra området ved tidligeree Liaaen
Verft, samtt fra nåværennde og tidligeere aktiviteteer ved verftett i tillegg til kilder og akttiviteter i
Steinvågen
n og Skutvikaa.
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Figur 2-2 flyyfoto av det un
ndersøkte omrrådet vest for Kvennaneset..

2.2.2

Lokalitet 12 - Skjerva

Beliggenheet er avmerkeet på flyfoto i Figur 2-3. Lokaliteten ligger nær Aspholet
A
som
m er påvist
å være en av
a de mest foorurensede deelene av Asppevågen. Naaboer og andrre lokalkjentte har
påpekt mulligheten for at
a eiendomm
men kunne væ
ære en (av fleere) kilde til denne forureensningen.
Området vaar tidligere disponert
d
av en
e bedrift som drev raffinnering av sm
møreoljer (kjøøpte brukte
oljer og rafffinerte dissee). Informasjjon som er giitt antyder att rester av oljjer og annet avfall fra
produksjonnen ble tippett i fyllingen mot
m sjøkanteen. Videre skkal det ha væ
ært drevet breenning av
avfall, bl.a.. nøter og annnen fiskeveggn, samt at deet også skal være
v
fat og tønner
t
innehooldende
kjemikalierr, mest sannssynlig oljer, nedgravd
n
i grunnen
g
på eiiendommen.
Følgende innformasjon er
e funnet om
m den opprinnnelige bedriftten – Raffino
ol AS:
Oljeraffineri - første i Norge

Karl Giske bygde
b
det førrste oljeraffen
neriet for

for brukt olje.

brukt olje i Norge.
N
Firmae
et fikk navnett Raffinol

Kilde Kjell Giske (sønn til Karl).

A Leverans
AS.
sene kom fra
a busselskap og
fiskeflåten. Etter
E
raffineringen fikk kun
nden tilbake
oljen. Anlegg
get var i Lang
ghuset på Skjjerva på
A
Aspøya.
Dettte ble påstarttet rett etter krigen – og
var trolig i ga
ang med full produksjon fra
f rundt
1947. Aksjes
selskapet ble solgt til firmaet Reginol
A (som mes
AS
st sannsynlig
g har firmanr.. 2 i Norge).

Kilde:

ww.alesund.kkommune.no
o/tall‐og‐stattistikk/rekord
der‐fra‐alesu
und
http://ww
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I dag er om
mrådet benytttet av en palllefabrikk, plaassert lengst øst på tomteen, samt at om
mrådet vest
for fabrikkeen brukes soom mellomlager/ utelagerr for fabrikkeen. Bygget nord
n
(det oppprinnelige
produksjonnslokalet) på tomten benyyttes som lagger og verksteed for privattpersoner.

Figur 2-3 Ov
versiktsbilde av
a Skjerva

3.

Utførte undersøk
u
kelser – S jø

3.1

Feltarbeid
der
Undersøkelsen har omffattet lokaliteet 3 – Liaaenn vest.
1 juli 2010 av prosjektinngeniør Marrius Moe. Till arbeidet blee det innleid
Feltarbeideet ble utført 16.
en tidligeree fiskebåt, MB
M Vikaskjærr. Båten er utstyrt
u
med bom
b
og hydraaulisk vinsj. Båtfører
bistod undeer arbeidet.
Prøvetaking av sedimennter er gjort etter
e
samme metodikk ogg prosedyrer som tidligerre
b
i kapittel
k
4 i Multiconsult
M
r
rapport
4137759 -1. Det vises
v
til
undersøkellser, og som beskrevet
denne rappporten for dettaljer.
Innsamlingg av sedimennter er gjort i fem posisjonner, plassert som vist på flyfoto i Figuur 3-1.
Andre stasjjonsdata, possisjoner og dybder,
d
er gittt i
Materiale fra
f øvre 0-5 cm
c er benytteet som grunnnlag for de kjjemiske anallysene
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Figur 3-1 Pla
assering av prrøvestasjonerr for sedimente
er. Materiale fra
f stasjonene
e S3, S4 og S5
5 er
analysert.
Tabell 3-1 Oversikt
O
over stasjonsdata,
s
p
posisjoner,
dyybde og sedim
mentbeskrivelse
er
ID
S1

Posisjon UTTM 32
6929
9540.549
35
51592.070

Dybde (m)
6

Beskrivelse
0‐0,05: Finstofff/slam, tang, skkjellrester, sortfarget, h2s
0,05 ‐ : Lik øvree lag men brun farget

S2

6929
9484.523

35
51556.007

10

S3

6929
9489.129

35
51661.212

5

S4

6929
9434.938

35
51667.404

5

0‐0,05: Sort fin
nstoff/slam, skjellrester sjøstjeerner,
trådalger, sand
dmakk
0‐0,05: Finstofff/slam sort, no
oe sandig, småsttein,
skjellrester.
0,05 ‐ : finstofff, brunt. H2S.
sandmakk, kreepsdyr, sukkertaare
0‐0,05: Sort fin
nstoff, skjellrestter, sandmakk. Meget
myk bunn og grabben
g
sank dyypt ved første ggrabbhiv.

S5

6929
9418.946

35
51775.996

5

Sort finstoff, skkjellrester, skraapjern. A og B p
prøve.

Materiale fra
f stasjonenee S3, S4 og S5
S er benytteet for kjemisk
ke analyser.
3.2

Analysep
program

3.2.1

Analyser

Kjemiske analyser
a
av sedimenter err utført ved E
Eurofins Norrge. Laborato
oriet har form
mell
akkrediterinng for de fleste av de anaalysene som er utført.
Analyseproogrammet om
mfatter tungm
metaller, polyyklorerte bife
fenyler (PCB), polysyklisske
aromatiskee hydrokarboner (PAH) og
o tinnorganiiske forbindeelser, herundeer tributyltinnn (TBT).
Programmeet tilsvarer minimumslist
m
ten som beskkrevet i Klifss risikoveiledder (TA-22300).
Beskrivelsee av analysem
metoder, usikkkerheter, akkkrediteringssstatus, etc. er
e gitt i vedleegg 2
(laboratorieets analyseraapporter).
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Brønner for overvåkninng og prøvetaaking av grunnnvann er ettablert ved føølgende fem lokaliteter:
Tabell 4-1 Lokaliteter og brønnbenevne
b
elser for underrsøkelser på la
and.

Lokalitets nr

N
Navn

Pkt benevnelse
b
(b
brønn)

Lokalitet 1

B
Bunker
Oil

PG20
0

Lokalitet 4

Å
Ålesund
Trådsttift

PG16
6, PG17

Lokalitet 5 *

S
Skrapfylling
Sim
monsen

PG13
3, PG14, PG15
5

Lokalitet 6

F
Florvågverftet

PG22
2, PG23, PG24
4

Lokalitet 12

S
Skjerva
/ Raffin
nol AS

PG18
8, PG19, PG21
1

* Brønner etablert i forbindelse med
d tidligere und
dersøkelser.
Framgravd
d, rensepumpeet og prøvetattt på nytt.

gur 4-2 (Bunnker Oil).
Plassering av borpunkteene / brønnenne er vist på flyfoto i Figgur 4-1og Fig

Figur 4-1 Viiser oversikt over
o
brønnpun
nkter ved lokallitetene 4, 5, 6 og 12
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Figur 4-2 Vis
ser oversikt ovver brønnpunkkt ved lokalitett 1 – Bunker Oil
O

Samtlige brrønner er utfført som stanndard 63 mm
m PEH miljøbbrønner, satt i forborede 140mm
1
arbeidsrør boret
b
ved Oddex. Brønneene ble boret gjennom løssmasser og tiil minst 1,5 m i fjell.
Maksimal boret
b
dybde er 3,5 meter.. Brønnene er
e sikret med
d bentonitt mot
m direkte foorurensning
av overflateevann samt beskyttet
b
i kjjøresikre kum
mmer.
Detaljerte brønnprofiler
b
r er vist i veddlegg 1 (tegnningsvedlegg
g).
Arbeidet med
m etablering av brønnenne ble utført av Norsk Booreteknikk AS
A under ledeelse av
Marius Mooe fra Multicoonsult.
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Figur 4-3 viser nedsetting av arbeidsrør og etablert grunnvannsbrønn før kutting og sikring i kum.

4.2

Jordprøvetaking
Under boringen ble oppspylte masser (borekaks) kontinuerlig inspisert og vurdert mhp jordtype
og eventuelle tegn til forurensning. Prøver ble innsamlet fra spesielle jordlag. Et antall av disse
prøvene er senere analysert mht. innhold av miljøgifter. Det vises til oversikten i Tabell 4-2.
Tabell 4-2. Oversikt over jordprøver innsamlet for analyse.

4.3

Lokalitet

Punkt

Dybde (m)

Beskrivelse

Analyseprogram

1

PG20

2,5

Finstoff, sand, oljelukt

Olje, PAH og PCB

12

PG21

1,6 – 2

Finstoff, oljelukt

Olje, PAH og PCB

5

PG22_B

1,5 – 3

Sandig grus, tegl og glass

TM, Olje, PAH og PCB

5

PG22_A

3 – 3,3

Finstoff, sand

TM, Olje, PAH og PCB

5

PG23

3

Sandig grus

TM, Olje, PAH og PCB

5

PG24

2,5 ‐ 3

Finstoff og slam

TM, Olje, PAH og PCB

Grunnvannsprøvetaking
Etter etablering ble brønnene rensepumpet og tømt for slam og eventuelle tilførte
fremmedstoffer. Lensing ble utført til vannet var klart og tilnærmet partikkelfritt.
Etterfølgende innsamling av grunnvannsprøver for analyse ble gjort etter opphold etter
rensepumpingen på minst 1 uke. Tidspunkt for grunnvannsprøvetakingen var henholdsvis uke
33 og 41.
Det vises ellers til prosedyrebeskrivelser som gitt i kapittel 5 i Multiconsult rapport 413759 -1
for mer detaljert informasjon om framgangsmåter og metoder.

4.4

Analyseprogram
Kjemiske analyser av grunnvannsprøver og borekaks er utført av ALS Laboratory Group AS,
som er akkreditert for samtlige analysemetoder. Beskrivelse av analysemetoder, usikkerheter,
akkrediteringsstatus, etc. er gitt i vedlegg 2 (laboratoriets analyserapporter).

4.4.1

Jordprøver/borekaks

Totalt 6 jordprøver (borekaks) er sendt til kjemisk analyse. Disse prøvene er analysert med
hensyn på innhold av tungmetaller (arsen, kadmium, krom, kobber, kvikksølv, nikkel, bly og
sink), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), polyklorerte bifenyler (PCB) og
oljeforbindelser. Prøvene innsamlet fra lokalitetene nr 1 (Bunker Oil) og nr 12 (Skjerva /
Raffinol) er kun analysert med hensyn på oljeforbindelser, PAH og PCB.
4.4.2

Grunnvannsprøver

Totalt 11 prøver av grunnvann er sendt inn til kjemisk analyse. Prøvene er analysert etter
samme program som for jordprøvene, dvs. tungmetaller, PAH, PCB og oljeforbindelser. Prøven
fra lokalitet nr 1 (Bunker Oil / PG20) er kun analysert med hensyn til innhold av oljeprodukter,
PAH og PCB.
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5.

Referans
sekriterie
er
I vurderingg av påviste miljøgifter
m
i prøvene
p
er nivåene
n
samm
menlignet moot Klifs tilstaandsklasser i
henhold til gjeldende veeiledere. Forr utfyllende informasjon
i
om referanseekriteriene vises det til
kapittel 6 i Multiconsullt rapport 4133759 -1.

6.

Resultatter – sjø

6.1

Registrerringer i felt
Overflateseedimenter beestod generellt av porøst ffinstoff/slam,, med unntakk av prøven fra
f stasjon
S3, som vaar noe sandigg. Dypere i snittene
s
(>5 ccm) var det en
e klar lagdelling, med stoor
fargeforskjell mellom lagene.
Sjøbunnen ble stedvis oppfattet
o
som
m svært bløt. Det ble regiistrert lukt avv sulfider (H2S) i
samtlige prrøver. Bilderr av sedimentter fra to stassjoner er vistt i Figur 6-1.

Sedimenter fra stasjon
n 413759‐1__S4

S
Sedimenter
fra
f stasjon 413759‐1_S5

Figur 6-1 Billder som viserr typiske sedim
menter fra omrrådet

Fysiske datta for sedimeentprøvene er
e vist i Tabell 6-1. Resuultatet fra TO
OC analysenee er her
omregnet til
t normaliserrt TOC for å tilpasses Kliifs klassifiseeringssystem som beskrevvet i
veileder TA
A1467/1997..
Tabell 6-1 Fysiske
F
data for
fo innsamlede
e sedimentprø
øver – kornford
deling, tørrstofff og organisk innhold.
Fargekoder henviser til tilsstandsklasserr i henhold til kap.
k
5.1.1.

Prøve
413759‐1
1_S3
413759‐1
1_S4
413759‐1
1_S5

Tørrsttoff

Korn
nstørrelse

Kornstørrelse
e

(%))

>63
3 µm (%)

<2 µm (%)

TOC (mgg/g)

malisert
Norm
TOC

7,9

1

29

45,,578

15,2

1,6

27

42,,264

16,3

1,8

31

46,,066

62
49
50

Omregningg til normalissert TOC viser at sedimenntene befinnner seg i tilstaandsklasse V – Meget
dårlig. Høy
yt innhold avv organisk maateriale, TOC
C, i sedimenttene tyder påå at tilgangenn til
næringsstoffer er høyerre enn hva so
om brytes nedd. Normalt vil
v dette settees i sammenhheng med
e
med fjoordområder hhvor
tilførsel av kloakk ellerr tilsvarende næringsholddige utslipp, eller
ygenrikt vannn er dårlig.
sirkulasjonnen og tilførselen av oksy
For Steinvåågsundet er det
d antatt å være
v
svært good sirkulasjon i vannmassene. Årsakeen til de
dårlige forhholdene antaas derfor messt sannsynlig å skyldes tillførsel av orgganisk materriale fra evt.
gamle lednningsnett elleer næringsmid
ddelproduksjjon i områdeet.
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Lite biologisk aktivitet som følge av forurensningsnivå i sedimentene kan også bidra til å
forsterke situasjonen.
6.2

Kjemiske analyser
Sammenstilling og tilstandsklassifisering av resultatene er vist i Tabell 6-2. Det vises til
laboratoriets rapport i vedlegg 2 for en fullstendig oversikt over analysene, inklusive metoder,
usikkerheter osv..
Tabell 6-2 viser sammenstilling av analyseresultater fargelagt etter Klifs tilstandsklasser.

Analyseresultater – TA 2230/ 2007
Parameter
Tørrstoff

413759‐1_S3 413759‐1_S4 413759‐1_S5 Enhet
%
62
49
50
As
4,5
10
12
mg/kg TS
Pb
17
68
67
mg/kg TS
Cd
0,33
0,54
0,33
mg/kg TS
Cu
30
120
110
mg/kg TS
Cr
14
25
27
mg/kg TS
Hg
0,309
0,936
0,948
mg/kg TS
Ni
12
20
19
mg/kg TS
Zn
58
170
140
mg/kg TS
Naftalen
0,083
0,049
0,034
mg/kg TS
Acenaftylen
<0,01
0,019
0,015
mg/kg TS
Acenaften
0,081
0,078
0,061
mg/kg TS
Fluoren
0,086
0,085
0,063
mg/kg TS
Fenantren
0,7
0,93
0,73
mg/kg TS
Antracen
0,2
0,22
0,17
mg/kg TS
Fluoranthen
1
1,7
1,5
mg/kg TS
Pyren
0,77
1,5
1,3
mg/kg TS
Benzo a antracen
0,52
0,97
0,87
mg/kg TS
Chrysen
0,45
0,91
0,86
mg/kg TS
Benzo b fluoranten
0,45
1
0,95
mg/kg TS
Benso k fluoranten
0,3
0,68
0,57
mg/kg TS
Benso a pyren
0,36
0,73
0,63
mg/kg TS
Indeno 123cd pyren
0,12
0,26
0,22
mg/kg TS
Dibenzo ah antracen
0,021
0,050
0,042
mg/kg TS
Benzo ghi perylen
0,11
0,24
0,23
mg/kg TS
∑PAH16
5,3
9,4
8,2
mg/kg TS
∑PCB 7
0,016
0,03
0,027
mg/kg TS
TBT (forv.messig)
120
560
750
µg / kg TS

Tabellen viser at sedimentene er forurenset av tungmetaller, spesielt kobber og kvikksølv som
er plassert i tilstandsklasse 4 – Dårlig. Dette gjelder også mht. innholdet av ∑PAH16. Videre
plasseres sedimentene i tilstandsklasse 5 – Svært dårlig, på bakgrunn av påvist innhold av TBT.
Innholdet av PCB, som sum PCB7, er påvist tilsvarende tilstandsklasse 3 – Moderat forurenset.
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7.

Resultater - Land

7.1

Registreringer i felt

7.1.1

MULTICONSULT

Oversikt

Feltdata fra boringen er vist i Tabell 7-1, mens en nærmere beskrivelse for hver av lokalitetene
er gitt i de påfølgende avsnittene. Plassering av borepunkter er vist på flyfoto i Figur 4-1 og
Figur 4-2. Detaljerte boreprofiler er vist i vedlegg 1.
Tabell 7-1 Feltdata boringer. Jordartsbeskrivelser etc.

Lokalitet

Brønn

Dybde
(meter)

Beskrivelse

1 ‐ Bunker Oil

PG20

4‐
Ålesund Trådstift

PG16

0‐1
1‐3
0‐1

Asfaltdekke med bærelag av pukk
Finstoff med sterk oljelukt. Antatt fjell ved 3 meter
Sprengsteinsfylling med noe finstoff (sand og grus).

PG17

1‐2
2‐3
0‐1,5
1,5‐2
2,5‐3

PG22

0‐1,5

Sprengsteinsfylling med sandig grus og pukk. Noe sprengstein.
Løsmasser, sand, finstoff og stein. Grunnvann ved ca. 2.5 meter
Sprengsteinsfylling med noe finstoff (sand og grus).
Pukk, noe sand og finstoff
Sprengsteinsfylling med sandig grus og pukk. Grunnvann og
finstoff ved ca 2,5 meter.
Asfaltdekke, sprengsteinsfylling med sand, grus og noe større
steinblokk
Sand, grus og pukk. Noe større steinblokk. tegl, glass, søppel.
Antatt original grunn. Grunnvann påtruffet ved 3,1 meter.
Finstoff. Antatt fjell ved 3,1 meter.
Asfaltdekke, sprengsteinsfylling med sand og grus. Rester av
teglstein og søppel.
Antatt fjell ved ca 3,3 meter.
Belegningssteinsdekke, sprengsteinsfylling med sandig grus.
Rester av tegl og glass.
Antatt original grunn. Finstoff og slam, rester av tegl og glass.
Grunnvann påtruffet ved 2,2 meter.
Tynt topplag av jord. Sprengsteinsfylling med sand og
grus.(rester av spiker/stift)
Sprengsteinsfylling med sand og grus. Grunnvann ved ca 2,5
meter. Oljelukt og synlig olje i borevann.
Finstoff, sand og grus. Grunnvann ved ca. 2,5 meter. Oljelukt og
synlig olje i borevann. Antatt fjell ved ca 3 meter
Betongdekke, sprengsteinsfylling med sand og grus.
Sprengsteinsfylling med sand og grus, noe større blokkstein.
Grunnvann ved ca 2,6 meter. Antatt fjell ved 2,8 meter.
Asfaltdekke med bærelag av pukk. Sprengsteinsfylling med sand
og grus.
Sprengsteinfylling, større steiner/blokk. Tykk olje i borevann ved
ca. 1,6 meter.
Finstoff, sand og grus. Antatt original grunn ved ca 2,6 meter

6‐
Florvågverftet

1,5‐3
3‐3,5
PG23

0‐3

PG24

3‐3,5
0‐2
2‐3

12 ‐ Skjerva /
Raffinol

PG 18

0‐1
1‐2,5
2,5‐3

PG19

0‐1
1‐3

PG21

0‐1
1‐2,5
2,5‐3
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7.1.2

MULTICONSULT

Lokalitet 1 – Bunker Oil,
O Kleivane
e

Terrenget ved
v borpunkttet har dekkeelag av asfaltt med et bæreelag av pukk
k/sprengsteinn. Dypere
ned består massene
m
av sand,
s
grus ogg finstoff. Dyypereliggendde masser lukktet sterkt oljje.
Det ble undder arbeidet observert
o
anttatt olje i fri fase, flytendde på betongddekket rundt
borepunkteet. Dette er vist
v på bilde i Figur 7-1. Oljen – og vann
v
– rant innn på områdeet fra
bakenforligggende, høyeere terreng mot
m syd. Det ligger en tannk med ukjennt bruk i dettte området.
Borpunktett ble plassertt slik at dennne oljen ikke kunne dreneere inn i brøn
nnen.
Intensjonenn var å etableere to brønneer ved denne lokaliteten, men på grunnn av begrensninger som
følge av insstallasjoner i grunnen på eiendommenn, var ikke dette
d
gjennom
mførbart.
Det ble tattt en prøve avv borekaks frra dypereligggende masserr. Prøven luk
ktet sterkt olje.

Figur 7-1 Billder tatt fra om
mrådet ved borrpunktet ved lo
okalitet 1 - Bu
unker Oil. Bild
dene viser van
nn med
oljeprodukte
er som flyter på
å terrengoverfflaten (betong
g og asfaltdekkker). Vann og
g olje antas å stamme
s
fra
en tank plasssert bak områ
ådet og høyere
e opp i skrånin
ngen mot syd..

7.1.3

Lokalitet 4 – Ålesund trrådstift

Området frramstår som en åpen spreengsteinsfylliing uten fast dekke. Dyp
pere består grrunnen av
sprengsteinnfylling med noe sand og
g grus. I punkkt PG 17 ble det boret gjeennom et lagg bestående
av antatt sinngel.
Dette tilsvaarer observassjoner fra tiddligere underssøkelser i om
mrådet, jamføør Multiconssult rapport
nr. 413759 -1.
Det var ikkke mulig å fåå representatiiv prøve av borekaks.
b
7.1.4

Lokalitet 5 – Skraphand
dler Simons
sen

På denne lookaliteten blee det satt ned
d 5 brønner for
f prøvetakiing av grunnvvann i forbinndelse med
bygging avv containerkaaia syd for om
mrådet. Infoormasjon om dette arbeid
det er gitt i NOTEBY
N
rapport 433
340-1 ”Miljøøundersøkelse Skutvika – Kartleggingg av forurenssning rundt
skrapfylling.”, av mars 1994.
Tre av disse brønnene ble
b nå framgrravd, rensepuumpet og sik
kret, og er beenyttet for unndersøkelser
også i dettee prosjektet.
7.1.5

Lokalitet 6 – Florvågverftet Skutvik
ka

Punktene er
e plassert noord for bygnin
ngen som huuser Rema 10000, på parkeeringsplassenn nært inntil
vegen, sam
mt på parkerinngsplassen mot
m øst. Plasseringsmuligghetene er beegrenset som
m følge av
bruken av området,
o
sam
mt også installasjoner i grrunnen. Det er antatt at disse
d
likevel er innenfor
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– eller nærtt inntil – de arealer
a
som tidligere
t
var disponert avv verftet. Om
mrådet har i dag
d
dekkelag av
v belegningssstein og asfaalt.
Registrerin
nger under booring viser løøsmasser besstående av an
ntatt sprengstteinsfylling med
m sand og
grus. Det ble
b også obseervert rester av teglstein, malingsflak
k og andre urenheter i borrekakset.
Prøver av borekaks
b
fra dypereliggennde masser bble innsamlett fra alle borepunktene.
7.1.6

Lokalitet 12
2 – Skjerva

På denne lookaliteten blee det registreert løsmasserr av antatt sprengsteinfyllling over et tynt
t
lag sandd
før påtreff av fjell. Sanndlaget kan være
v
tidligeree naturlige masser,
m
fjære og sjøbunn.
G21 ble vann
n inneholdendde olje blåst opp. Det vaar markert oljjelukt av
I punktene PG18 og PG
m og boreslaam fra over disse
d
punkten
ne er vist i Fiigur 7-2
vannet. Bilder av vannn med oljefilm
b
PG
G21.
Det ble tattt prøver av borekaks fra borepunkt

Figur 7-2 Billder av vann m
med oljefilm fra
a boring i punkktene PG18 og
o PG21.

7.2
7.2.1

A
Analyseresu
ultater jord
dprøver (bo
orekaks).
Lokalitet 1 - Bunker Oill

Jordprøvenn fra lokalitett 1 – Bunker Oil er analyysert mht innhhold av oljefforbindelser, PAH og
PCB. Resu
ultatene er viist i Tabell 7-2
Tabell 7-2 Resultater
R
- an
nalyser av olje
eforbindelser, P
PAH og PCB av jordprøve fra
f lokalitet 1 - Bunker Oil.
Inneholdet er
e gitt som mg//kg TS, og ressultatene farge
ekodet og klas
ssifisert i henh
hold til Klif veilleder
TA2553/200
09.

Brønn
PG20

∑PAH 16
2,34

B(a)p
0,11

∑PC
CB 7
n.d.

THC

THC

THC

C5 – C10
0

C10 – C12

C12 – C35

<10

167

1322

∑THC
1489

Som det freemgår av tabbellen er det i denne prøvven påvist innnhold av tynggre oljeforbinndelser
overskriden
nde Klifs tilsstandsklasse 4 – Dårlig, og
o ∑PAH16 i tilstandsklaasse 2.
7.2.2

Lokalitet 6 - Florvågverrftet

Innhold av miljøgifter i jordprøvenee fra områdeet ved det gam
mle Florvågvverftet er gennerelt lave,
4 hvor det err påvist innho
old av både tungmetaller
t
r og
men da meed unntak forr punkt PG 24

413759/AF
Fa

30. november 2010
2

z:\ålesund havn\rapport
h
- klad
dd\413759 - r1 tilleggsundersøkelse
er.docx

S
Side
16 av 22

Miljøundersøkelser i Aspevågen og Borgundfjorden

MULTICONSULT

- Felt- og datarapport

organiske miljøgifter. Resultatene er vist i Tabell 7-3 (organiske miljøgifter) og Tabell 7-4
(tungmetaller).
Tabell 7-3 Resultater - analyser av oljeforbindelser, PAH og PCB i jordprøver fra lokalitet 6 Florvågverfet. Inneholdet er gitt som mg/kg TS, og resultatene fargekodet og klassifisert i henhold til Klif
veileder TA-.

Brønn

∑PAH 16

B(a)p

∑PCB 7

THC

THC

THC

C5 – C10

C10 – C12

C12 – C35

∑THC

PG22_A

3,96

0,276

n.d.

<10

<2

339

339

PG22_B

1,15

0,073

n.d.

<10

<2

264

267

PG23

0,326

0,023

n.d.

<10

<2

911

911

PG24

492

30,7

n.d.

<10

4

2540

2540

Tabell 7-2 viser at jorden er forurenset av PAH og tyngre oljeforbindelser. Spesielt gjelder
dette for prøve PG24 hvor jorden er registrert i tilstandsklasse 5 – Svært dårlig. I prøve PG23 er
det tilsvarende registrert tyngre oljeforbindelser i tilstandsklasse 4 – Dårlig.
Tabell 7-4 Resultater - analyser av tungmetaller i jordprøver fra lokalitet 6 - Florvågverfet. Inneholdet er
gitt som mg/kg TS, og resultatene fargekodet og klassifisert i henhold til Klif veileder TA-2553/2009.

Brønn

As

Pb

Cd

Cu

Cr

Hg

Ni

Zn

PG22_A

7,06

155

0,58

81,5

25,3

0,36

30,6

345

PG22_B

4,93

84,3

0,59

60,9

19,7

<0,2

23

398

PG23

2,29

4,1

<0,1

13,5

13,7

<0,2

12,3

30,1

PG24

115

7140

4,66

2560

34

40

41,2

5320

Innholdet av tungmetaller er også høyest i prøven fra pkt PG24. Innholdet for denne prøven
klassifiseres til tilstandsklasse 5 – Svært dårlig, på bakgrunn av innhold av kvikksølv og sink,
mens innholdet av bly er så høyt at prøven på grunn av dette må klassifiseres som farlig avfall.
Også innholdet av arsen og kobber er høyt, tilsvarende tilstandsklasse 4 – Dårlig, mens
innholdet av kadmium tilsvarer tilstandsklasse 3.
7.2.3

Lokalitet 12 – Skjerva / Raffinol

Tabell 7-5 viser at jordprøven fra PG21 er forurenset av PAH (tilstandsklasse 3), PCB
(tilstandsklasse 2) samt tyngre oljeforbindelser (tilstandsklasse 4).
Tabell 7-5 Resultater - analyser av oljeforbindelser, PAH og PCB av jordprøve fra lokalitet 12 – Skjerva /
Raffinol. Inneholdet er gitt som mg/kg TS, og resultatene fargekodet og klassifisert i henhold til Klif
veileder TA-2553/2009.

Brønn
PG21

7.3

∑PAH 16
49,7

B(a)p
2,53

∑PCB 7
0,0697

THC

THC

THC

C5 – C10

C10 – C12

C12 – C35

<10

<2

∑THC
889

889

Analyseresultater grunnvann
Det er ikke etablert noe eget sett med grenseverdier for klassifisering av grunnvann i Norge.
For å sette analyseresultatene i perspektiv har vi derfor valgt å ta utgangspunkt i
kvalitetskriteriene som er definert for fjorder og kystfarvann, presentert i Klif-rapporten
”Revidering av klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter” (TA-
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2229/20071 ). Disse tilstandsklassene er utarbeidet for å beskrive åpne vannmasser, og derfor
ikke overførbare til grunnvann. Bakgrunnsnivået av ulike kjemiske forbindelser i grunnvann
vil normalt være høyere enn i åpent vann. Fargekoder i de etterfølgende resultattabellene
referer til kodene som er benyttet i denne veilederen.
I tillegg er terskelverdier fra veileder TA1995/2003 – sigevann fra deponier, også benyttet som
referansegrunnlag2.
7.3.1

Lokalitet 1, Bunker Oil

Vannprøven fra Bunker Oil er kun analysert med hensyn på oljeforbindelser, PAH og PCB.
Resultatene er vist i Tabell 7-6.
Tabell 7-6 Resultater – analyser av oljeforbindelser, PAH og PCB i grunnvannsprøve fra lokalitet 1 –
Bunker Oil. Innholdet er gitt som µg/l, og resultatene er fargekodet og klassifisert i hht. Klif veileder
TA2229/2007.

Brønn

∑PAH 16

PG20

B(a)p

25,2

∑PCB 7

0,19

THC

THC

THC

C5 – C10

C10 – C12

C12 – C35

n.d

<20

520

∑THC
3800

4320

Vannprøven inneholder oljeprodukter og PAH. Det er registrert benso(a)pyren i tilstandsklasse
4. Innholdet av ∑PAH16 overskrider terskelverdier i veileder TA1995/2003.
7.3.2

Lokalitet 4, Ålesund trådstift

Innhold av organiske miljøgifter i prøvene er relativt lave, mens det for tungmetaller er påvist
enkeltvis høye verdier. Spesielt gjelder dette for sink, men også for kobber og kvikksølv.
Resultatene er vist Tabell 7-7 og Tabell 7-8.
Tabell 7-7 Resultater – analyser av oljeforbindelser, PAH og PCB av grunnvannsprøver fra lokalitet 4 –
Ålesund Trådstift. Innholdet er gitt som µg/l, og resultatene er fargekodet og klassifisert i hht. Klif veileder
TA2229/2007.

Brønn

∑PAH 16

B(a)p

∑PCB 7

THC

THC

THC

C5 – C10

C10 – C12

C12 – C35

∑THC

PG16

0,398

0,050

n.d

<10

<20

<50

<50

PG17

0,679

0,075

n.d

<10

<20

<50

<50

Tabell 7-8 viser at innhold av organiske miljøgifter i prøvene er lave med benso(a)pyren i
tilstandsklasse 3 for brønn PG17.
Tabell 7-8 Resultater – analyser av tungmetaller i grunnvann fra lokalitet 4 – Ålesund Trådstift. Innholdet
er gitt som µg/l, og resultatene er fargekodet og klassifisert i hht. Klif veileder TA2229/2007.

Brønn

Pb

Cd

Cu

Cr

Hg

Ni

Zn

PG16

0,467

0,0713

2,34

1,51

<0,02

1,1

82,2

PG17

0,435

0,101

3,91

0,89

0,124

1,96

126

Grunnvannsvannprøven fra brønn PG16 inneholder kobber i tilstandsklasse 4 og sink i
tilstandsklasse 5. Prøven fra brønn PG17 inneholder kobber og kvikksølv i tilstandsklasse 4 og
sink i tilstandsklasse 5.

1

Klif veileder TA2229/2007 ”Revidering av klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og
sedimenter”
2
TA-1995/2003 Veileder om miljørisikovurdering av bunntetting og oppsamling av sigevann ved deponier.
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7.3.3

Lokalitet 5, Skrapfylling Simonsen

Det er ikke registrert innhold av organiske miljøgifter i vannprøvene fra noen av brønnene, men
det er registrert enkeltvise forhøyede verdier av tungmetallene kobber og sink.
Analyseresultatene er vist i Tabell 7-9 og Tabell 7-10.
Tabell 7-9 Resultater – analyser av oljeforbindelser, PAH og PCB av grunnvannsprøver fra lokalitet 5 –
Skrapfylling Simonsen. Innholdet er gitt som µg/l, og resultatene er fargekodet og klassifisert i hht. Klif
veileder TA2229/2007.

Brønn

∑PAH 16

B(a)p

∑PCB 7

THC

THC

THC

C5 – C10

C10 – C12

C12 – C35

∑THC

PG13

n.d

<0,01

n.d

<10

<20

<50

<50

PG14

n.d

<0,01

n.d

<10

<20

<50

<50

PG15

n.d

<0,01

n.d

<10

<20

<50

<50

Tabell 7-9viser innhold av organiske miljøgifter i vannprøvene fra brønnene PG13-PG15. Det er
ikke registrert innhold av organiske miljøgifter i prøvene.
Tabell 7-10 Resultater – analyser av tungmetaller i grunnvann fra lokalitet 5 – Skrapfylling Simonsen.
Innholdet er gitt som µg/l, og resultatene er fargekodet og klassifisert i hht. Klif veileder TA2229/2007.

Brønn

Pb

Cd

Cu

Cr

Hg

Ni

Zn

PG13

0,785

0,0670

1,32

2,27

<0,02

1,14

3,48

PG14

0,356

0,0886

1,66

1,58

<0,02

0,885

17,6

PG15

0,325

0,0640

<1

1,72

<0,02

0,616

6,05

Tabell 7-10viser at vannprøvene inneholder tungmetallene kobber og sink. Prøve PG13
inneholder kobber i tilstandsklasse 4 og sink i tilstandsklasse 3. PG14 inneholder kobber og sink
i tilstandsklasse 4. PG15 inneholder sink i tilstandsklasse 4.
7.3.4

Lokalitet 6, Florvågverftet

Innhold av miljøgifter i vannprøvene fra området ved det gamle Florvågverftet er enkeltvis
høye, hvor prøven fra brønn PG24 skiller seg spesielt ut med svært høye verdier av tungmetaller
og organiske forbindelser. Analyseresultatene er vist i Tabell 7-11 og Tabell 7-12.
Tabell 7-11 Resultater – analyser av oljeforbindelser, PAH og PCB av grunnvannsprøver fra lokalitet 6 –
Florvågverftet. Innholdet er gitt som µg/l, og resultatene er fargekodet og klassifisert i hht. Klif veileder
TA2229/2007.

Brønn

∑PAH 16

B(a)p

PG22

0,17

PG23

n.d

PG24

16,5

∑PCB 7

0,022
<0,02
1,61

THC

THC

THC

C5 – C10

C10 – C12

C12 – C35

∑THC

n.d

<5

6

104,8

n.d

<5

<5

140

111
140

n.d

<5

<5

177

177

Tabell 7-11viser at vannprøven fra brønn PG24 er forurenset med benso(a)pyren i
tilstandsklasse 5, i tillegg viser prøven et høyt innhold av ∑PAH16 som overskrider
TA1995/2003 veilederens terskelverdier. Prøvene har et relativt lavt innhold av oljeforbindelser.
Tabell 7-12 Resultater – analyser av tungmetaller i grunnvann fra lokalitet 6- Florvågverftet. Innholdet er
gitt som µg/l, og resultatene er fargekodet og klassifisert i hht. Klif veileder TA2229/2007

Brønn

413759/AFa

Pb

Cd

Cu

Cr

Hg

Ni

Zn

PG22

8,42

<0,05

5,42

2,33

0,0430

2,23

57,5

PG23

1,65

<0,05

7,61

0,963

0,0193

1,94

26,3
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PG24

266

0,406

116

2,31

1,85

2,98

548

Tabell 7-12 viser at vannprøvene er forurenset med tungmetaller. Prøve PG22 inneholder bly,
kobber og sink i tilstandsklasse 4 samt kvikksølv og nikkel i tilstandsklasse 3. Prøve PG23
inneholder kobber og sink i tilstandsklasse 4. Prøve PG24 skiller seg spesielt ut med høyt
innhold av bly, kobber, kvikksølv og sink, som samtlige tilsvarer tilstandsklasse 5, samt nikkel
og kadmium tilsvarende tilstandsklasse 3.
7.3.5

Lokalitet 12, Skjerva

Vannprøvene fra Skjerva viser innhold av tungmetaller og oljeforbindelser. Det er også
registrert nivåer av ∑PAH16 som overskrider Klif veilederens (TA1995/2003) terskelverdier.
Analyseresultatene er vist i henholdsvis Tabell 7-13og Tabell 7-14.
Tabell 7-13 Resultater – analyser av oljeforbindelser, PAH og PCB av grunnvannsprøver fra lokalitet 12 –
Skjerva / Raffinol. Innholdet er gitt som µg/l, og resultatene er fargekodet og klassifisert i hht. Klif veileder
TA2229/2007.

Brønn

∑PAH 16

B(a)p

∑PCB 7

THC

THC

THC

C5 – C10

C10 – C12

C12 – C35

∑THC

PG18

0,119

0,015

n.d

<20

<20

<50

PG19

4,17

0,43

n.d

<20

<20

<50

<50

PG21

0,68

0,057

n.d

<5

8,1

1255,8

1260

<50

Tabell 7-13 viser innhold av benso(a)pyren i tilstandsklasse 3 og innhold av tyngre
oljeforbindelser.
Tabell 7-14 Resultater – analyser av tungmetaller i grunnvann fra lokalitet 12 – Skjerva / Raffinol.
Innholdet er gitt som µg/l, og resultatene er fargekodet og klassifisert i hht. Klif veileder TA2229/2007

Brønn

Pb

Cd

Cu

Cr

Hg

Ni

Zn

PG18

2,96

<0,05

2,97

1,53

<0,02

1,52

60,3

PG19

2,02

<0,05

1,27

1,14

<0,02

2,19

8,44

PG21

23,7

<0,05

6,84

1,42

0,0718

2,72

48,6

Resultatene i Tabell 7-14 viser at vannprøvene ved Skjerva er forurenset av tungmetaller. PG18
inneholder bly og kobber i tilstandsklasse 4, og sink i tilstandsklasse 5. PG19 inneholder kobber
og sink i tilstandsklasse 4. PG21 inneholder bly, kobber, kvikksølv og sink i tilstandsklasse 4,
samt nikkel i tilstandsklasse 3.

8.

Vurdering av lokalitetene
Målsetningen med foreliggende undersøkelse er å få en orienterende oversikt over
forurensningssituasjonen ved lokalitetene.

8.1.1

Lokalitet 3 - Liaaen vest

Høyeste målte forurensning ved lokaliteten gjelder for TBT som plasseres i tilstandsklasse 5 –
svært dårlig. Sedimentene er også forurenset av tungmetaller, med kobber og kvikksølv i
tilstandsklasse 4 – dårlig, og med PAH forbindelser (∑PAH16 i klasse 4). Innholdet av PCB gir
tilstandsklasse 3 – moderat.
Sedimentenes høye innhold av TOC tyder på lav biologisk aktivitet hvor tilførsel av organisk
materiale er større enn nedbrytningskapasiteten i sedimentene.

413759/AFa
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Samtlige parametere i de analyserte prøvene overskrider Klif veilederens grenseverdier for
forurensede sedimenter for risikovurdering Trinn 1.
8.2

Land

8.2.1

Lokalitet 1 - Bunker Oil

Grunnvannsprøven er forurenset av lettere PAH forbindelser tilsvarende tilstandsklasse 4, samt
også oljeforbindelser (4320 µg/L). Til sammenligning kan det nevnes at tillatt innhold av olje i
påslipp fra oljeutskiller til kommunale nett er 50.000 µg/L (jfr. Forurensningsforskriftens
kapittel 15). Det er sannsynlig at oljeinnholdet i grunnvannet fra denne lokaliteten tidvis har
inneholdt (og vil innehold) oljeforbindelser i høyere konsentrasjoner enn det som er påvist i
denne undersøkelsen.
Prøven som er tatt av jord/kaks fra brønnboringen viser at grunnen er forurenset av
oljeforbindelser i tilstandsklasse 4 og PAH i tilstandsklasse 2. Innhold av PAH i prøvene kan
indikere at det er håndtert olje på området som har inneholdt andre organiske forbindelser, for
eksempel spilloljer.
Det kan antas at større deler av grunnen på området er forurenset av tilsvarende grad.
Innholdet av oljeforbindelser i borekakset overskrider tilstandsklasse 4 i veileder TA2553/2009.
I følge forurensningsforskriftens kapittel 2 må det ved eventuelle framtidige terrenginngrep
(bygge og gravearbeider) på denne eiendommen foreligge en tiltaksplan for håndtering av
grunnforurensning. En slik tiltaksplan må godkjennes av forurensningsmyndigheten (Ålesund
kommune) forut for igangsettelse av slike arbeider.
Vi mener også at det for denne eiendommen foreligger en risiko for spredning av organiske
forurensninger til fjorden (Aspevågen). Spredning vil her kunne forekomme både som følge av
spredning gjennom grunnen, samt ved direkte utslipp eller avrenning som oljeholdig
overflatevann.

8.2.2

Lokalitet 4 - Ålesund Trådstift

Undersøkelsen i hovedrapporten avdekket at forurensningen i grunnvannet er vesentlig forhøyet
med hensyn på sink, og de nye prøvene bekrefter dette.
Det vurderes som svært sannsynlig at lokaliteten tilfører tungmetaller – og da spesielt sink – til
resipienten Aspevågen, hovedsakelig som diffus utlekking gjennom grunnen.
8.2.3

Lokalitet 5 - Skrapfylling Simonsen

Vannprøvene er forurenset av tungmetallene sink og kobber, mens det ikke er påvist organiske
forbindelser i vannprøvene fra noen av brønnene.
Brønnene er etablert i et område nedstrøms for den antatte lokaliseringen av skraphandlertomta
til Simonsen. Det er med andre ord ikke utført en direkte kildeundersøkelse, men heller en
kontroll av spredning i grunnvannet antatt nedstrøms for denne kilden. Resultatene viser at
utlekking gjennom grunnen i denne retningen ikke er av en størrelse som vurderes å utgjøre en
risiko for resipienten. Undersøkelsen gir likevel ikke grunnlag for å utelukka at spredning kan
forekomme via andre spredningsveier / –retninger. Undersøkelsen gir heller ikke grunn for å
“friskmelde” skraphandlertomta med hensyn på grunnforurensning, og det vil fortsatt være
nødvendig å foreta mer grundige undersøkelser på selve tomta ved eventuelle framtidige
terrenginngrep.
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Lokalitet 6 - Florvågverftet

Som det fremgår av analyseresultatene i Tabell 7-3 og Tabell 7-4 er innhold av miljøgifter i
jordprøvene fra området ved det gamle Florvågverftet generelt lave, med unntak for punkt PG24
hvor det er påvist høyt innhold av både tungmetaller og organiske miljøgifter. I følge Klif
veileder TA2553/2009 skal massene betegnes som ”farlig avfall”, med bakgrunn i den høye
konsentrasjonen av bly.
Forurensningsnivåene i grunnvannet viser et tilsvarende mønster, med høyt innhold av spesielt
bly i brønn PG24, og relativt lave nivåer av samtlige parametere i brønn PG22 og PG23
Det er mulig innholdet at innholdet av forurensning gjenspeiler hvordan brønnene er plassert i
forhold til det gamle slippområdet. Det vil si at PG24 da kan være plassert innenfor de arealene
som verftet disponerte, mens PG22 og PG23 er plassert i utkant / til side for dette.
Eventuelle lekkasjer fra tanker og ledninger ved bensinstasjonen under tinghuset kan også
forurense grunnen rundt særlig PG24. Det er ikke kjent om slike lekkasjer har skjedd.
8.2.5

Lokalitet 12 - Skjerva

Undersøkelsen av fyllingen viser at både jord og grunnvann inneholder miljøgifter.
Det ble observert oljefilm på oppspylt vann og oljelukt under brønnboringen. Resultater av
analyser av jordprøver viser at grunnen ved PG21 er forurenset med oljeforbindelser i
tilstandsklasse 4 og ∑PAH16 i tilstandsklasse 3. Det samme antas å gjelde også for PG18, hvor
det også ble observert oljefilm på oppspylt vann. Det var ikke mulig å få tatt representativ
prøver av borekaks fra PG18 eller PG19.
Innhold av PAH i jordprøven kan tyde på at det er håndtert oljeprodukter som inneholder andre
forbindelser, f.eks PAH og tungmetaller. Sannsynlig kilde er eldre typer spillolje.
Det er også påvist tungmetaller i grunnvannsvannprøvene,.
Det må antas at grunnen i området er forurenset av olje og oljeprodukter. Det kan heller ikke
utelukkes at andre typer avfall er deponert på stedet. Avrenning fra grunnen vil nå Aspevågen
direkte.
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Vedlegg 1

Rapportbilag Miljø/Geoteknik - Boreprofil
Forsøgsresultater

Dybde
m.u.t.

Bore- Prøve
profil nr.

Miljø
Alder

Jordartsbeskrivelse

1

Fylling / tilførte masser.

2

3

4
A Grus, sand.
5
fjell.

6

7

Sag: MC413759_PG13
Boring nr.: N23542_BR1 Bilag nr.: 1/1
Sagsbehandler:

Boret af:

Signaturer, bilag nr.:

Boredato: 06.09.1993

Terrænkote: 4.00 m

Vandsp.kote: 0.00 m

Boremetode: Odex (rotasjonsboring
Noter: Boret for undersøkelse av mulig grunnforurensning fra Simonsen skrapfylling i Skutvika

Skutvika - skrapfylling.
6003 ÅLESUND

413759-1/marm
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Vedlegg 1

Rapportbilag Miljø/Geoteknik - Boreprofil
Forsøgsresultater

Dybde
m.u.t.

Bore- Prøve
profil nr.

Miljø
Alder

Jordartsbeskrivelse

1
Fylling / tilførte masser. Steinfylling,

2

3

Grus, sand. Sand og grus. Antatt
gammel sjøbunn
fjell. Boret 1 m i fjell

4

5

6

7

Sag: MC413759_PG14
Boring nr.: N23542_BR2 Bilag nr.: 1/1
Sagsbehandler:

Boret af:

Signaturer, bilag nr.:

Boredato: 06.09.1993

Terrænkote: 4.00 m

Vandsp.kote: 0.00 m

Boremetode: Odex (rotasjonsboring
Noter: Boret for undersøkelse av mulig grunnforurensning fra Simonsen skrapfylling i Skutvika

Skutvika - skrapfylling
6003 ÅLESUND
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Vedlegg 1

Rapportbilag Miljø/Geoteknik - Boreprofil
Forsøgsresultater

Dybde
m.u.t.

Bore- Prøve
profil nr.

Miljø
Alder

Jordartsbeskrivelse

1
Fylling / tilførte masser. Fyllmasser,
sprengstein

2

3

4

Grus, sand. Antatt tidligere fylling /
gml sjøbunn / naturlige masser

5

fjell. boret i fjell
6

7

Sag: MC413759_PG15
Boring nr.: N23542_BR3 Bilag nr.: 1/1
Sagsbehandler:

Boret af:

Signaturer, bilag nr.:

Boredato: 06.09.1993

Terrænkote: 4.00 m

Vandsp.kote: 0.00 m

Boremetode: Odex (rotasjonsboring
Noter: Boret for undersøkelse av mulig grunnforurensning fra Simonsen skrapfylling i Skutvika

Skutvika - Skrapfylling
6003 ÅLESUND
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Vedlegg 1

Rapportbilag Miljø/Geoteknik - Boreprofil
Forsøgsresultater

Dybde
m.u.t.

Bore- Prøve
profil nr.

1

Miljø
Alder

Jordartsbeskrivelse

Fylling / tilførte masser.
sprengsteinfylling, sandig grus

2
Fylling / tilførte masser. Finstoff,
sand og grus. grunnvann ved 2,5m
3

4

5

6

7

Sag: MC413759_PG16
Boring nr.: MC413759_PGBilag nr.: 1/1
Sagsbehandler:

Boret af:

Signaturer, bilag nr.:

Boredato:

Terrænkote: 2.50 m

Vandsp.kote: 0.00 m

Boremetode: Odex (rotasjonsboring
Noter: Boret i punkt PG16, prøver og analyser registrert

Kjøpmannsgata 9
6006 ÅLESUND
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Vedlegg 1

Rapportbilag Miljø/Geoteknik - Boreprofil
Forsøgsresultater

Dybde
m.u.t.

Bore- Prøve
profil nr.

Miljø
Alder

Jordartsbeskrivelse

Fylling / tilførte masser.
Sprengsteinsfylling med noe finstoff
1

2

Grus, sand. Pukk, noe sand og
finstoff

Grus, sand. sandig grus og pukk.
Grunnvann og finstoff ved ca 2,5 m
3

4

5

6

7

Sag: MC413759_PG17
Boring nr.: MC413759_PGBilag nr.: 1/1
Sagsbehandler:

Boret af:

Signaturer, bilag nr.:

Boredato: 17.08.2010

Terrænkote: 2.00 m

Vandsp.kote: 0.00 m

Boremetode: Odex (rotasjonsboring
Noter: Boret i punkt PG17, prøver er registrert og analysert

Kjøpmannsgata 9
6006 ÅLESUND
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Vedlegg 1

Rapportbilag Miljø/Geoteknik - Boreprofil
Forsøgsresultater

Dybde
m.u.t.

Bore- Prøve
profil nr.

1

Miljø
Alder

Jordartsbeskrivelse

Fylling / tilførte masser. tilkjørte
fyllmasser

2
Silt, sand. sand og finstoff.
Oljeholdig borevann.
fjell. antatt fjell
3

4

5

6

7

Sag: MC413759_PG18
Boring nr.: MC413759_PGBilag nr.: 1/1
Sagsbehandler:

Boret af:

Signaturer, bilag nr.:

Boredato: 17.08.2010

Terrænkote: 2.50 m

Vandsp.kote: 0.00 m

Boremetode: Odex (rotasjonsboring
Noter: Boret i punkt PG18. prøver og analyser er registrert

Kjøpmannsgata 15
6006 ÅLESUND
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Vedlegg 1

Rapportbilag Miljø/Geoteknik - Boreprofil
Forsøgsresultater

Dybde
m.u.t.

Bore- Prøve
profil nr.

Miljø
Alder

Jordartsbeskrivelse
Ukendt lag. betong

1
Fylling / tilførte masser. Steinfylling,
sand og grus. Noe større blokkstein
fra 1 meter.
2

3

fjell. antatt fjell

4

5

6

7

Sag: MC413759_PG19
Boring nr.: MC413759_PGBilag nr.: 1/1
Sagsbehandler:

Boret af:

Signaturer, bilag nr.:

Boredato:

Terrænkote: 2.60 m

Vandsp.kote: 0.00 m

Boremetode: Odex (rotasjonsboring
Noter: Boret i punkt PG 19, prøver og analyser registrert

Kjøpmannsgata 15
6006 ÅLESUND
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Vedlegg 1

Rapportbilag Miljø/Geoteknik - Boreprofil
Forsøgsresultater

Dybde
m.u.t.

Bore- Prøve
profil nr.

Miljø
Alder

Jordartsbeskrivelse
asfaltdekke. Asfaltdekke
Fylling / tilførte masser. Pukk

1

Grus, sand. Finstoff
2
fjell. Boret i fjell

3

4

5

6

7

Sag: MC413759_PG20
Boring nr.: MC413759_PGBilag nr.: 1/1
Sagsbehandler:

Boret af:

Signaturer, bilag nr.:

Boredato:

Terrænkote: 2.40 m

Vandsp.kote: 0.00 m

Boremetode: Odex (rotasjonsboring
Noter: Boret i punkt PG20, prøver og analyser registrert

Kleivane
6006 ÅLESUND
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Vedlegg 1

Rapportbilag Miljø/Geoteknik - Boreprofil
Forsøgsresultater

Dybde
m.u.t.

Bore- Prøve
profil nr.

Miljø
Alder

Jordartsbeskrivelse
asfaltdekke.

1

Fylling / tilførte masser. Noe større
blokk fra 1-1,5m Tykk olje i
borevann ved 1,5 meter.

2

Silt, sand. Finstoff, grusig sand.
Antatt original grunn ved 2,6 m
3

4

5

6

7

Sag: MC413759_PG21
Boring nr.: MC413759_PGBilag nr.: 1/1
Sagsbehandler:

Boret af:

Signaturer, bilag nr.:

Boredato:

Terrænkote: 1.50 m

Vandsp.kote: 0.00 m

Boremetode: Odex (rotasjonsboring
Noter: Boret i punkt PG21, prøver og analyser registrert

Kjøpmannsgata 15
6006 ÅLESUND
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Vedlegg 1

Rapportbilag Miljø/Geoteknik - Boreprofil
Forsøgsresultater

Dybde
m.u.t.

Bore- Prøve
profil nr.

Miljø
Alder

Jordartsbeskrivelse
asfaltdekke.

1

Fylling / tilførte masser. noe større
steinblokk

2
Fylling / tilførte masser. tegl, glass
og søppel.

3

Silt, sand. Antatt original grunn
fjell. Antatt fjell

4

5

6

7

Sag: MC413759_PG22
Boring nr.: MC413759_PGBilag nr.: 1/1
Sagsbehandler:

Boret af:

Signaturer, bilag nr.:

Boredato:

Terrænkote: 2.15 m

Vandsp.kote: 0.00 m

Boremetode: Odex (rotasjonsboring
Noter: Boret i punkt PG22, prøver og analyser registrert

Rema 1000
Nedre Strandgate 53 - 57
6006 ÅLESUND
413759-1/marm
2. november 2010
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MULTICONSULT

Vedlegg 1

Rapportbilag Miljø/Geoteknik - Boreprofil
Forsøgsresultater

Dybde
m.u.t.

Bore- Prøve
profil nr.

Miljø
Alder

Jordartsbeskrivelse
asfaltdekke. Asfaltdekke

1
Fylling / tilførte masser.
Sprengsteinfylling med sand og
grus. Rester av tegl og glass
2

3
fjell. Antatt fjell

4

5

6

7

Sag: MC413759_PG23
Boring nr.: MC413759_PGBilag nr.: 1/1
Sagsbehandler:

Boret af:

Signaturer, bilag nr.:

Boredato:

Terrænkote: 2.90 m

Vandsp.kote: 0.00 m

Boremetode: Odex (rotasjonsboring
Noter: Boret i punkt PG23, prøver og analyser registrert

Rema 1000
Nedre Strandgate 53-57
6006 ÅLESUND
413759-1/marm
2. november 2010
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MULTICONSULT

Vedlegg 1

Rapportbilag Miljø/Geoteknik - Boreprofil
Forsøgsresultater

Dybde
m.u.t.

Bore- Prøve
profil nr.

Miljø
Alder

Jordartsbeskrivelse
asfaltdekke. Asfaltdekke

1

Fylling / tilførte masser.
Sprengsteinfylling, sand og grusig.
Tegl og glassrester

2
Silt, sand. silt, sand, rester av tegl
og glass. Grunnvann ved 2.2 meter
3

4

5

6

7

Sag: MC413759_PG24
Boring nr.: MC413759_PGBilag nr.: 1/1
Sagsbehandler:

Boret af:

Signaturer, bilag nr.:

Boredato:

Terrænkote: 2.50 m

Vandsp.kote: 0.00 m

Boremetode: Odex (rotasjonsboring
Noter: Boret i punkt PG24, prøver og analyser registrert

Rema 1000
Nedre Strandgate 53 - 57
6006 ÅLESUND
413759-1/marm
2. november 2010
Z:\413759-1 Utvidede undersøkelser Aspevågen\Boreprofiler\Tegning 1.docx
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