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Sammendrag: 
 

Sweco Norge AS har på oppdrag fra NRA utført en historisk kartlegging av området for arbeidene for 

biogassanlegg i Krogstad miljøpark. Hensikten er å avklare hvorvidt det er mistanke om forurensning i 

grunnen, eller ikke. 

Basert på innhentet informasjon er det ingen grunn til mistanke om forurensning i grunnen innenfor 

tiltaksområdet.  

Det er i henhold til forurensningsforskriften, kapittel 2 ikke nødvendig med en ytterligere undersøkelse for 

å undersøke grunnen i forhold til forurensning i grunn. 

Det man må ta hensyn til i forhold til bygge- og gravearbeider er:  

• Det kan påtreffes hittil ukjent forurensning i grunnen ved graving. Dersom det underveis i 

byggeprosjektet avdekkes grunn som mistenkes å være forurenset (lukt/oljefilm/misfarging), skal 

byggherre straks varsles, og det skal utføres miljøtekniske undersøkelser av fagkyndig miljørådgiver.  

• Akutt forurensning fra uhell med kjøretøyer/ anleggsutstyr ved fylling av drivstoff og håndtering av 

miljøskadelige kjemikalier kan forurense jord i anleggsfase. Utstyr for å ta opp eller nøytralisere 

forurensende utslipp fra anleggsutstyr skal medbringes fra anleggets oppstart, og benyttes dersom 

uhellet er ute, så lenge anleggsarbeidene pågår og det er fare for forurensning til jord/grunn/vann. 
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1 Bakgrunn 

Sweco Norge AS har på oppdrag fra NRA utført en historisk kartlegging av området for arbeidene 

for biogassanlegg i Krogstad miljøpark. Hensikten er å avklare hvorvidt det er mistanke om 

forurensning i grunnen, eller ikke. 

 

1.1 Beliggenhet 

Området mellom Krogstad Miljøpark i Sørum kommune og Heia næringsområdet i Fet kommune 

og Varsjøen består i stor grad av tett skog med overvekt av gran. Noen partier er mer åpne grunnet 

hogst eller små partier med myr. Fra Krogstad mot Heia industriområde er terrenget relativt kupert 

med små koller og dalfører. Høydenivået varierer fra rundt 150 moh til 290 moh ved Vanakleiv på 

det høyeste. 

Området mellom Krogstad miljøpark, Heia næringsområde og Varsjøen er i stor grad brukt til 

friluftsaktiviteter. Det finnes løypenett samt lysløyper og skianlegg ved Heia i tillegg til grus- og 

turstier innover mot Krogstad. Disse er hyppig i bruk. Hvaltjern, Heiavannet og Varsjøen brukes 

som badevann om sommeren og i Abbortjern, Varsjøen og Heiavannet er det mulighet for fiske. 

I innsjøen Slora og Svarttjern er det registret høye konsentrasjoner av kvikksølv i fisken. Det bør 

vurderes om det skal gjennomføres nærmere undersøkelser av sjøbunn med tanke på mulige 

tungmetaller i sedimentene. 

 

1.2 Trasébeskrivelse 

Fra Heia næringsområde til Krogstad er terrenget relativt kupert med små koller og dalfører. 

Høydenivået varierer fra rundt 150 moh. til 290 moh. Løsmassekart viser at området i stor grad 

består av bart fjell.  

Foreslått ledningstrasé er tenkt lagt langs adkomstvei til Krogstad (Brumåsveien). Etter ca. 1 km 

følges eksisterende skogsvei/traktorvei vestover mot Heia. Traseen vil deretter følge et bekkedrag 

og når et høybrekk på kote 235 beliggende ca. halvveis på strekket.  

Videre følger nytt bekkedrag ned mot Svarttjern. Herifra er traseen tenkt lagt som sjøledning i 

Svarttjern og Hvaltjern. Lengde 1,5 km.  

Innerst ved Hvaltjern (Slora) fortsetter traseen videre langs grusvei og opp mot Heiasvingen for 

tilkobling til eksisterende VA anlegg.  Det er antatt en dybde på 10 m på alle vannene der 

sjøledningen skal ligge. Lengde 1500 m.  

Øvrige deler av traseen er konservativt antatt som fjellgrøft, lengde 4250 m ut fra løsmassekart og 

observasjoner i forbindelse med befaring av aktuell trasé.  Det er god fremkommelighet fra 

Krogstad langs traktorveien og fra Heia gjennom Slora og Hvalstjern. Partiet midt på strekningen, 

1,5 km, har noe mer komplisert fremkommelighet med tett skog og kupert terreng.  

 

 



   

 
 

 SIDE 5 AV 12  

 

 
 

 

Figur 1: Oversikt over forsyningstrasè Krogstad - Heia. 

 

1.3 Virksomheter i nærheten 

Virksomheter som ligger i nærheten av forsyningstraséen like ved Heia:  

1. MS Belysning AS Metallservice, Heiaveien 4, 1900 Fetsund: 

MS Belysning ble etablert i 1964 og er en av landets ledende grossister innen belysning (kilde: 

ms-belysning.no). 

2. Betong Øst AS, Heiasvingen 2, 1900 Fetsund: 

Betong Øst AS ble etablert 1. mars 1999 og er en videreføring av ferdigbetongvirksomheten til 

Kongsvinger Betong AS og NorBetong AS i Hedmark, Oppland og Akershus som har historie 

helt tilbake til 1965 (kilde: betongost.no). 

3. Bary AS, Trykkeriveien 1, 1900 Fetsund: 

Bary er en av landets største leverandører av teknikk til konserter, festivaler etc.  

4. Norsk Pumpeservice AS, Heiasvingen 33, 1900 Fetsund: 

Startet i 1984 på Sørumsand. Norsk Pumpeservice har i snart 30 år levert anlegg for vannforsyning 

til hytter og husholdning (kilde:norspumpeservice.no). 

5. Fet Skistadion, Fetsund 

 

 



   

 
 

 SIDE 6 AV 12  

 

 
 

 

 

 

2 Historisk gjennomgang 

Følgende kilder er gjennomgått: 

• Miljødirektoratets database, Grunnforurensning 

• Miljostatus.no 

• Historiske kart, flyfoto og ortofoto 

• Informasjon fra Fet kommune 

 

2.1 Databasen grunnforurensning 

Grunnforurensningsdatabasen er ikke en komplett oversikt over all forurenset grunn, men gir en 

oversikt over kjente lokaliteter. Opplysningene i Grunnforurensning er i stor grad innhentet gjennom 

kartlegging, og registrering av enkeltsaker forurensningsmyndigheten har kjennskap til.  

Ingen områder i eller i nærheten av planområdet er registrert i Miljødirektoratets 

grunnforurensningsdatabase.  

  



   

 
 

 SIDE 7 AV 12  

 

 
 

2.2 Miljøstatus 

Miljøstatus i Norge inngår i et internasjonalt nettverk av rapportering på miljø, og flere bidrar til 

innrapportering, blant annet Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, 

Mattilsynet, Kystverket, Norsk polarinstitutt, Riksantikvaren og Statens strålevern. 

Det er ikke registrert forurenset grunn eller mistanke om forurenset grunn på miljostatus.no (se 

Figur 2 og Figur 3). 

 

Figur 2: Oversikt fra miljostatus.no pr. 15.11.2018 viser ingen registrert forurensning, og heller ikke mistanke 

om forurenset grunn for området. 

 

Figur 3: Oversikt fra miljostatus.no pr. 15.11.2018 viser ingen registrert forurensning, og heller ikke mistanke 

om forurenset grunn for området. 
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2.3 Historiske kart og flybilder 

Sweco har sett på flyfoto som ligger på finn.no og sammenlignet flyfoto fra 2002 og 2007 med 

flyfoto fra 2018.  

 

 

Figur 4: Oversikt over området ved Heia fra 2002. Kilde: www.finn.no/kart 

 

Figur 5: Oversikt over området ved Heia fra 2018. Kilde: www.finn.no/kart 

http://www.finn.no/kart
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Figur 6: Oversikt over området ved Krokstad Miljøpark fra 2007. Kilde: www.finn.no/kart 

 

Figur 7: Oversikt over området ved Krokstad MIljøpark fra 2018. Kilde: www.finn.no/kart 
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2.4 Informasjon fra Fet kommune 

Sweco tok kontakt med Fet kommune (Odd Arild Riise) den 20.11.2018. De hadde ikke kjennskap 

til noen forurensningskilder på området til Heia industriområde, og var heller ikke kjent med eldre 

forurensningskilder i området som f.eks. eldre søppelfyllinger etc. 

 

3 Forurensningsforskriften, kapittel 2 

Dette kapitlet i Forurensningsforskriften gjelder ved terrenginngrep i områder hvor det har vært 

virksomhet som kan ha forurenset grunnen, det finnes tilkjørte forurensede masser, eller det av 

andre årsaker er grunn til å tro at det er forurenset grunn. 

3.1 Kapittel 2-4: Krav om undersøkelser 

Utdrag: 

Tiltakshaver skal vurdere om det er forurenset grunn i området der et terrenginngrep er planlagt 

gjennomført. 

Dersom det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i området, skal tiltakshaver sørge for at det 

blir utført nødvendige undersøkelser for å få klarlagt omfanget og betydningen av eventuell 

forurensning i grunnen. Undersøkelsene skal som minimum avklare om normverdier, jf. vedlegg 1 

til dette kapitlet, er overskredet. 

Dersom undersøkelsene viser at det er forurenset grunn, jf. § 2-3 bokstav a, kreves det ytterligere 

undersøkelser og vurderinger for å klargjøre eventuelle konflikter mellom miljøhensyn og 

brukerinteresser og behov for tiltak. 

 

3.2 Kapittel 2-10: Plikt til å stanse igangsatt terrenginngrep dersom det 
oppdages forurensning i grunnen 

Utdrag: 

Dersom det først oppdages forurensning i grunnen eller det oppstår mistanke om slik forurensning 

etter at terrenginngrepet er igangsatt, skal alt arbeid som kan utløse spredningsfare straks stanses. 

Tiltakshaver plikter da å gjennomføre undersøkelser i henhold til § 2-4. Dersom undersøkelsene 

viser at grunnen er forurenset, inntrer pliktene etter § 2-5 og § 2-6. Regelen om nabovarsel i § 2-8 

gjelder tilsvarende. 

 

4 Mulige forurensningskilder 

Miljødirektoratet har laget et faktaark (M-813 2017) med oversikt over mulige forurensinger som 

kan ligge i grunnen etter ulike typer virksomhet. Listen er ikke uttømmende og forurensning må 

vurderes i hver enkelt sak.  

Ut ifra tilgjengelig informasjon ser det ikke ut til at det har blitt drevet noe bransjevirksomhet som er 

knyttet til bruk av kjemikalier, olje eller materialer som utgir en risiko for forurensing innenfor 

planområdet, jf. Miljødirektoratets faktaark (M-813 2017). 
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En mulig kilde til forurensning er gamle nedgravde oljetanker. Det kan enten være gjenliggende 

oljetanker, eller oljetanker som tidligere er blitt fjernet uten at grunnen er sjekket for forurensning 

eller sanert. 

 

5 Konklusjon 

Basert på innhentet informasjon er det ingen grunn til mistanke om forurensning i grunnen innenfor 

tiltaksområdet.  

Det er i henhold til forurensningsforskriften, kapittel 2 ikke nødvendig med en ytterligere 

undersøkelse for å undersøke grunnen i forhold til forurensning i grunn. 

Det man må ta hensyn til i forhold til bygge- og gravearbeider er:  

• Det kan påtreffes hittil ukjent forurensning i grunnen ved graving. Dersom det underveis i 

byggeprosjektet avdekkes grunn som mistenkes å være forurenset 

(lukt/oljefilm/misfarging), skal byggherre straks varsles, og det skal utføres miljøtekniske 

undersøkelser av fagkyndig miljørådgiver. 

• Akutt forurensning fra uhell med kjøretøyer/ anleggsutstyr ved fylling av drivstoff og 

håndtering av miljøskadelige kjemikalier kan forurense jord i anleggsfase. Utstyr for å ta 

opp eller nøytralisere forurensende utslipp fra anleggsutstyr skal medbringes fra anleggets 

oppstart, og benyttes dersom uhellet er ute, så lenge anleggsarbeidene pågår og det er 

fare for forurensning til jord/grunn/vann. 

 

6 Referanser 

https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/ 

www.miljostatus.no 

https://kart.finn.no 

https://googlemaps.com 

www.norgeibilder.no 

 

7 Vedlegg 

Vedlegg 1: M-813/2017 - grunnforurensning, bransjer og stoffer 

 

  

http://www.miljostatus.no/
https://kart.finn.no/
https://googlemaps.com/
http://www.norgeibilder.no/
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Vedlegg 1 Grunnforurensning – bransjer og stoffer 
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 Side 1 

Grunnforurensning– bransjer og stoffer 
Dette er en oversikt over mulige forurensninger som kan ligge i grunnen etter ulike 

typer bransjevirksomhet. Listen er ikke uttømmende og forurensning må vurderes i  

hvert enkelt sak.  

 

FAKTAARK 

M-813 | 2017 

Mulig forurensning i grunnen kan variere med type bransje Foto: Miljødirektoratet, Isabelle Thelin 

Bransje Mulig forurensning 

Akkumulatorfabrikker Bly, krom, nikkel, kadmium, arsen, syre 

Asfaltverk/tjærevirksomhet PAH og fenoler, olje, løsemidler 

Avfallsdeponier Tungmetaller, klorerte og ikke–klorerte løsemidler, fenoler, olje, brom-

merte flammehemmere, perfluorerte forbindelser, bisfenol A osv 

Bensinstasjoner Bensin, diesel og andre oljeprodukter, BTEX, bly og andre tungmetaller, 

PAH, MTBE,  klorerte løsemidler, glykoler  

Billakkering Metaller som bly, kadmium og krom, klorerte løsemidler og ikke-klorerte 

løsemidler (feks acetone og metanol), PAHer og andre tjæreprodukter, 

oljeprodukter som bensin, terpentin og fyringsolje 

Bilverksteder Oljeprodukter som spillolje, bensin, petroleum, terpentin og fyringsolje, 

metaller som sink, bly, kadmium, kobber og kvikksølv, PAHer, klorerte og 

ikke-klorerte løsemidler, glykoler, fenoler 

Brannøvingsfelt PFOS og andre  perfluorerte forbindelser, olje, PAH, tungmetaller 

Elektroteknisk industri Tungmetaller, klorerte og ikke-klorerte løsemidler, benzen, toluen, PCB, 

PAHer, dioksiner, furaner, cyanider  

Farmasøytisk industri Løsemidler som toluen, benzen, heksan, formalaldehyd, klororganiske stof-

fer, cyanider, kvikksølv, fenoler, sink, arsen, medisinske råvarer og ferdig-

varer som hormoner og antibiotika 

Galvanisering Metaller som arsen, bly, krom, kobber, nikkel, sink og kadmium, cyanider, 

klorerte løsemidler som trikloretylen, oljeprodukter for eksempel fyrings-

olje og oljeslam.  
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Bransje Mulige forurensninger 

 Gartnerier  

 

DDT/DDE og andre plantevernmidler, olje, PCB, tungmetaller, di-

oksiner 

Garverier Løsemidler, klororganiske stoffer, krom, kadmium, kobber, nikkel, 

arsen, sink, kvikksølv, oljeprodukter 

Gassverk etanoler, tjære(PAH), cyanider, svovel, kvikksølv, benzen, toluen, 

xylen  

Glassull/mineralull Fenoler, formalin  

Gruver og oppredning Tungmetaller, cyanider, aromater, olje, fenoler  

Gummiproduksjon Tungmetaller, cyanider, benzen, toluen, fenoler, PAH, klorerte 

hydrokarboner, uorganiske og organiske S-forbindelser  

Industrilakkering og overflatebehandling  Løsemidler, klororganiske stoffer, olje  

Kjemisk råstoffindustri  Løsemidler, klororganiske stoffer, arsen, krom  

Korn- og forprodusenter  Kvikksølv, kobber, sink  

 

Maling-, lim- og lakkindustri  Klororganiske stoffer, klorerte og ikke-klorerte løsemidler, feno-

ler, arsen, krom, kobber, kadmium, bly, sink, ftalater, organiske P

-forbindelser, PCB, olje,  

Metallurgisk industri  

 

Tungmetaller, fluorider, cyanider, klorterte og ikke-klorerte løse-

midler, olje, PAH, PCB  

Oljelagre og raffinerier  

 

Olje, BTEX, bly, PAH, MTBE, tungmetaller, klorerte løsemidler, 

glykoler  

Plantevernmiddel- lagring og -

distribusjon  

Klorterte hydrokarboner, plantevernmidler, kvikksølv-, tinn og ar-

sen, fenoler, benzen, xylen  

Plastindustri  

 

Klorerte og ikke-klorerte løsemidler, tungmetaller, cyanider, ftala-

ter, fenoler, aromater, klorerte hydrokarboner, fosfororganiske 

flammehemmere 

Renserier  Klorerte løsmidler som trikloretylen og tetrakloretylen, freon, ol-

jeprodukter som bensin, fyringsolje og terpentin 

Skraphandlere og bilopphugging  

 

Oljeprodukter som bensin, smøre—og hydraulikkolje, metaller som 

bly, sink, kadmium, kobber , krom og nikkel, PCB, PAH, glykoler, 

klorerte løsemidler  

Skytebaner  

 

Bly, kobber, antimon, sink, PAH (leirduer)  

 

Småbåthavner  

 

Tinnorganiske stoffer/ TBT, tungmetaller (spesielt bly, kobber, 

sink), PCB, PAH, olje, andre bunnstoff 

Skipsverft og båtslipper Løsemidler, tungmetaller som arsen, bly, kadmium, kobber, krom 

og kvikksølv, olje, bunnstoff som TBT, TCEP 
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Bransje Mulige forurensninger 

Sprøytemiddelproduksjon  

 

Løsemidler, klororganiske stoffer, pesticider, arsen, 

kvikksølv, krom, kobber  

Støperier, jern- og stålverk  

 

Kadmium, kobber, krom, arsen, nikkel, bly, sink, 

molybden, olje, fenoler, BTEX, klororganiske stoffer  

Tekstilvare og impregneringsvirksomheter  

 

Løsemidler, fenoler, klororganiske stoffer som PER og-

PCP, krom, kadmium, nikkel, kobber, cyanider, PAH, ol-

je, perfluorerte forbindelser, brommerte flammehemme-

re 

Treforedling og papirindustri  

 

Sulfater, fenoler, aromater, olje, klorerte hydrokarbo-

ner, kvikksølv, PCB  

Treimpregnering  

 

Metaller som arsen, tinn, kobber og krom, tjæreolje

( kreosotolje), fluor, fenoler, pentaklorfenol, PAH’er, 

oljeprodukter som fyringsolje 

Trykkerier  

 

Klorerte og ikke-klorerte løsemidler, fenoler, klororganis-

ke stoffer, bly, kobber, kvikksølv, krom, nikkel, cyanider, 

PAH, olje , ftalater 

Tråd- og fiberproduksjon  

 

Tungmetaller, klorerte og ikke-klorerte løsemidler, aro-

mater, fenoler, olje  

Vulkaniseringsbedrifter  Olje, løsemidler, klororganiske stoffer  

KILDER 

 SFT 720/1991  

 Eirik Wærner/Miljøsanering  

 NGU 2008.037/Silje Salomonsen  

 Klif TA-1979/2003 

 Regionernes Videncenter for Miljø og 

Ressourcer– Branchebeskrivelser 

 

 

LES MER HER: 

www. miljostatus.no 

www.miljodirektoratet.no/kjemikaliesok 

www.miljodirektoratet.no 

 


