
 
 

 

Grunnforurensning Hjemseng Brygge -  områderegulering Brua (Hjemseng) 

Dato: 15.1.2020 

Hensikten med dette notatet er å klargjøre nærmere om opprinnelsen til og verdien av de grønne 

områdene som omfattes av utbyggingen på Brua. Det omtaler også antatt virkninger av utbyggingen 

for naturmiljøet og dessuten om tiltak for å rydde opp i grunnforurensning. Teksten gjengir på en 

forkortet måte hovedkonklusjoner fra rapportene om biologisk mangfold utarbeidet av Norconsult 

AS, samt innspill fra Naturrestaurering AS om tiltak for økt biologisk mangfold i sin helhet.  

Vi har valgt å dele opp informasjonen  i følgende tema: 

Oppsummering og endringer i planen etter høringsperioden 

Virkninger for fugl 

Vandringsvei for ørret 

Naturrestaurering 

Grunnforurensning 

 

Som følge av innspill som er kommet i høringsperioden, er det gjort vesentlige endringer av planen 

vest for Bruabekken. Endringene innebærer at våtmarksområdet ikke lenger berøres av utbyggingen 

og at konsekvensene for naturmiljø blir sterkt redusert i forhold til tidligere forslag. 

Grunnforurensning 

Alle arealer i Hjemseng-prosjektet er undersøkt for 

grunnforurensning, både arealer for boliger, 

friområder og sjøarealer. Grunnforurensning er i 

hovedsak funnet kun øst for bekken. Det er på et 

mindre areal ved båtverkstedet at det er funnet 

omfattende forurensning som ikke bare ligger i 

toppmassene (se illustrasjon), antagelig som følge av 

virksomheten med raffinering av spillolje som 

foregikk på nabotomta på 50-tallet. Dette arealet 

foreslås regulert til parkering og ikke for bebyggelse.  

Spredning av forurensning fra grunnen kan skje via 

grunnvannet. Det er derfor en risiko for utlekking av 

denne forurensningen til bekken slik det ligger nå. 

Prosjektet er derfor en anledning til ryddes opp i 

«gamle synder».  

Til tross for at arealet ikke skal benyttes til bolig, blir 
utbygger etter forskriften pålagt å fjerne 
forurensningen og levere den til godkjent mottak. 
For at det ikke skal skje at forurensningen kommer 
til bekken i denne oppryddingen, skal hele prosessen 
utredes og planlegges nøye. Det skal etableres 
rutiner for graving, håndtering, mellomlagring, 
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transport og disponering slik at dette foregår uten uakseptabel spredning av forurensning. Det kan 
innføres tiltak for ekstra sikring i bekken hvis det likevel skulle skje at det er risiko for spredning dit. 
Det er også alltid krav til beredskap i tilfelle akutt forurensning. Arbeidene vil bli overvåket og 
kontrollert av uavhengig miljøteknisk konsulent med kompetanse på forurenset grunn. Alle arbeider 
skal dokumenteres både av utførende entreprenør og miljøteknisk konsulent.  

Gjennomføring av oppryddingen kan planlegges til en tid av året da det er tørt og hvor det er minst 

sensitivt i forhold til fisk i bekken. Massene i området er ganske tette, og det vil ikke være stor risiko 

for inntrenging av vann i gravegropa, men det kan komme til vann ved mye nedbør. Vannet fra 

gravegropa ledes da via renseenheter før det slippes videre. Kravet vil være at tiltaket ikke skal føre 

til reduksjon i vannkvaliteten eller dårligere vannkvalitet enn myndighetenes grenseverdier for "god 

vannkvalitet". Renset vann må prøvetas før utslipp for å dokumentere at gitte grenseverdier 

overholdes. Som en ekstra sikring kan overvann fra oppryddingsområdet i perioden ledes til sjøen og 

ikke til bekken. 

 

 

 

 


