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Tittet

Informasjonskriv til beboere i Badebakken.

I forbindelse med utbyggingen av Badebakken ønsker Selmer Eiendom å informere om
miljørnessige forhold vedrørende tungmetallforurensningeri grunnen.
Norges Geotekniske Institutt (NOI) har utført kartlegging av i grunnen i to omganger før
utbyggingen startet og er bedt om å gi et kortfattet informasjonsskriv om saken.

Konklusjon.
Under byggeprosessen kontrolleres massene som graves opp og det tas prøverav de
forurensede rnassene som legges tilbake mot bygMngskroppenfor å dokumentere
tilstanden etter ferdigstilling av byggeprosessen. Kontrollene utføres av NGI som
uavhengig konsulent.
For å silcreat det ikke er faren for kontakt med massene vii alle utomhusarealer bIi
tiIdekket med min. 0.5 m rene masser. Dette viI medføre at mennesker og dyr ikke vil
komme i kontakt med forurensning ved vanlig bruk av amrådet. Tiltakene er godkjent av
SFI'.

Situasjonsbeskrivelse.
Store deler av Nydalen er preget av lang tids drift ved Spigerverket med tilhørende
industriaktiviteter. Undersøkelser fra Badebakken viser at grunnen er fylt opp med leire og
gus iblandet rivingsavfall og slagg fra stålverkets mange aktiviteter. Slagget inneholder
tungmetaller som er definert som miljøgifter.
Slagget inneholder tungmetaller som krom, kabber, sink, nikkel. bly og arsen
konsentrasjoner noc ovcr SFI's normverdier for følsomt arealbruk. Følsomt arealbruk vil
være områder som benyttes for bolig. barnehage og lignende der mennesker og dyr ferdes
og en kan forvente at barn spiser overfiatejard. Metallene er sterkt bundet i slagget og
vaskes ikke ut av regn og overfiatevann.
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Tillatelsefra SFT (Statensforarensningstilsyn)
På grunnlag av de utførte undersøkelsene og analyserhar SFT godkjent de foreslåtte tiltak
og gizttillatelse til permanent lagring ved nedgraving av de forurensede masser på tomten
(15/12-99). Det skal agså tinglyses en rådighetsbegrensning som krever at evt senere
bygge og gravevirksombet skal varsles og godkjennes av SFT.

Risikovurdering.
Det er utført en risikovurdering av mulige spredningsveier og uheldige
påvirimingsmuligheteri området der det er konkludert med at det er nødvendig med tiltak
for å redusere påvirkningen mot mennesker og dyr.
Følgende forhold bør unngås;
•
•
•

Unngå direkte hudkontakt med materialet.
Unngå at bam spiser forurenset masse (barnehager og lignende).
Unngå innånding av forurenset støv (gjelder spesiellt arbeidere under
byggeprosessen).

For å kunne benytte området til boligformål er det behov for å gjennomføre tiltak både i
byggefasen og grunnleggende tiltak for langsiktig bruk av eiendomen.

Tiltak på lang sikt.
Siden materialet ikke representerer en utlekkingsfare til grunnvannet vil et varig tiltak være
å omdisponere oppgravd slagg og legge det under gøntarealer eller tette overflater for å
hindre at personer kommer 1direkte kontakt med materialet.Overdekkingenpå
grøntarealene bør være ca 0.5 m. I alle grøfter for el, vann og avløpsinstallasjoner utføres
masseutskiftingfor å unngå senere eksponering ved evt. reparasjoner ag vedlikehold.
Tiltak i byggeperioden.
På bakgrunn av risikovurderingen er det satt i verk tiltak for å redusere spredningsfaren
under byggeperioden. Følgende tiltak er utført:
•
•
•
•
•
•

Sortering av ren og forurenset masse under appwavingen
Mellomlagring av forurenset masse i egie tildekkede deponier.
Dokumentasjon ved kjemiske analyser ved tilbakefylling av deponert materiale.
Reduksjon av støvfaren ved bruk av vann evt. fulabindende salter på kjøreveier i tørre
perioder.
Avskjerming mat eksisterende barnehage.
Etablere fast kontakperson mot ntemfiljøet for å avklare akutte behov.

Det er også utført innsamling av støvprøver for kjemiske analyser under den første
byggefasen for å måle eksponering mot tilstøtende barnehage. Resultatene viste at
konsentrasjoner i støvet lå langt under normer som angir risiko for sykdomsutvikling ved
kontinuerlig belastning.
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