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Fagfeltet miljøgeologi – eller:  
Når trenger man en miljøgeolog? 

• Virksomhet som krever utslippstillatelse (industri) – søknad og oppfølging 
• Anlegg for lagring og distribusjon av oljeprodukter – f.eks. bensinstasjoner og fyringsoljetanker 
- Søl og lekkasjer.  Tankutskiftinger, nedleggelse. 

• Etablering og drift av deponi, for avfall eller gravemasser (forurensede eller rene):   
- Avfallsforskriftens kapittel 9 

• Kjøp og salg av eiendom – spesielt i urbane strøk 
- Undersøkelser, beregning av mengder og kostnader 

• Utbygging – spesielt i urbane strøk:  Forurensningsforskriftens kapittel 2 
- KU / reguleringsplan 
- Prosjektering og byggesøknad (tiltaksplan) 
- Oppfølging og sluttrapport 

• Ny barnehage (Miljødir., veileder TA-2261/2007) – eller sjekk av eksisterende barnehage (TA-2260/2007)   
• Inngrep i sedimenter:  Forurensningsforskriftens kapittel 22 
- Mudring / utdyping 
- Utfylling 

• Pålegg fra Fylkesmannen eller Miljødirektoratet 
- Undersøkelser 
- Tiltaksplan for opprydding 
- Både på land og i sjø 
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Forurensningsforskriftens kapittel 2 

• «Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider» 
• § 2-2 Virkeområde:   
- 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 

• § 2-4 Krav om undersøkelser: 
- Tiltakshaver skal vurdere om det er forurenset grunn i området 

der et terrenginngrep er planlagt gjennomført 
- Dersom det er grunn til å tro at grunnen er forurenset, skal 

tiltakshaver sørge for at det blir utført nødvendige 
undersøkelser 
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Forurensningsforskriftens kapittel 2 

• §2-5 Krav til tiltak ved terrenginngrep 
- Tiltak for å sikre at grunnen ikke lenger er forurenset, eller 

under stedsspesifikke akseptkriterier (grenseverdier) 
- Tiltak for å sikre at anleggsarbeidet ikke medfører 

forurensningsspredning 
• §2-6 Krav til tiltaksplan 
- Redegjørelse for undersøkelser, akseptkriterier (forslag), 

spredningsrisiko i anleggsfasen, tiltak som beskrevet i § 2-5, 
tidsplan for gjennomføring, disponering av masser, kontroll og 
overvåkning i og etter anleggsfasen 

- Dersom tiltaket er søknadspliktig etter PBL, skal tiltaksplanen 
sendes sammen med byggesøknad   
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Miljøgeologiske undersøkelser 

• Også kalt miljøtekniske eller miljøgeokjemiske undersøkelser 
• Veiledere fra Miljødirektoratet: 
- 91:01 Miljøtekniske grunnundersøkelser 

 Håndbok for utførelse av undersøkelser av forurensning i jord og grunnvann 
- 99:01 Risikovurdering av forurenset grunn 

 Inkl. verktøy for fastsetting av lokale akseptkriterier 
 Generelle grenseverdier (normverdi) er basert på «mest følsom arealbruk» 

- TA-2553/2009 Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn 
 Tilstandsklasse 1 (rent) til 5 (meget sterkt forurenset).  Over kl. 5 = farlig avfall 
 Differensierer på arealbruk 
 Spredningsrisiko må vurderes i tillegg 

I tillegg finnes flere faktaark og brosjyrer utgitt av Miljødirektoratet, 
samt egne veiledere for undersøkelse av jord i barnehager 
(eksisterende og nye) 
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Miljøgeologiske undersøkelser – Fase 1 

• Historisk kartlegging 

- Forurensende aktiviteter? 

- Bygninger (riveavfall) 

- Tilførte masser (oppfylling, utfylling, gjenfylte terrengsøkk og 
daler) 

- Flyfoto (historiske), kommunalt bygningsarkiv, historielag, etc 

 

• Urbaniserte områder, tidligere industrigrunn og tilførte masser:   

- Det er grunn til å tro at grunnen er forurenset 

- Avklarende miljøgeologiske grunnundersøkelser er nødvendig 
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Eksempel: Cecilienborg, Trondheim 
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Cecilienborg – 2013 
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Cecilienborg – 1937 
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Cecilienborg – 1947 
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Cecilienborg – 1957  
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Cecilienborg, Trondheim - Prøveresultater 
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Nedre Elvehavn (Solsiden), Trondheim 
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Nedre Elvehavn - 2014 
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Nedre Elvehavn - 1937 
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Nedre Elvehavn - 1999 
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Nyhavna, Trondheim 
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Nyhavna - 2014 
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Nyhavna - 1937 
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Nyhavna - 1947 
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Nyhavna - 1957 
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Miljøgeologiske undersøkelser – Fase 2 

• Fysiske undersøkelser 
- Inspeksjon og prøvetaking av masser 

 Geoteknisk borerigg 
 Brønnboringsrigg 
 Gravemaskin 
 Spade eller håndskovl 

- Evt brønnsetting og prøvetaking av grunnvann 
- Evt prøvetaking av overflatevann  
- Vannprøvetaking:  Stikkprøver eller passive prøvetakere 
- Kjemiske analyser 

 Vanligvis tungmetaller, PAH, PCB og olje. 
 Organisk karbon (TOC) viktig for deponiløsning og -kostnad 
 Eventuelle ytterligere parametre bestemt ut fra historisk kartlegging.   

F.eks: gartneri => plantevernmidler, båtopplag / puss => TBT,  
lakkering => løsemidler, brannøving => PFAS, etc. 
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Prøvetakingsomfang – TA-2553/2009 
Ved «diffus eller homogen forurensning» 
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Trinnvis utførelse 

• Avklarende undersøkelse 
- Begrenset analyseomfang, for å avklare om tomta / området 

inneholder forurensning – og evt type og nivå 
- Typisk som grunnlag for reguleringsplan / KU 
- Kan i gitte tilfeller også danne grunnlag for tiltaksplan etter 

Forurensningsforskriftens kapittel 2 
• Tiltaksundersøkelse 
- Høyere detaljeringsgrad 
- Grunnlag for mengde- og kostnadsberegning, og tiltaksplan 

• Detaljkartlegging før graving 
- For utarbeidelse av detaljert graveplan – med sikte på korrekt 

sortering og disponering av masser 
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TA-2553/2009: Helsebaserte tilstandsklasser 
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TA-2553/2009: Grenseverdier 
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TA-2553/2009:  
Sammenheng mellom tilstandsklasser og arealbruk 
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Trondheim:  Faktaark nr 50, Hva er rene masser? 
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Trondheim:  Krav til dokumentasjon 

• Fyllmasser som skal klassifiseres som rene:  
- 1 prøve pr 50 m3 
- Analyse på relevante parametre 

• Hensikt:   
- Unngå feildisponering av forurensede masser til mottak for 

rene masser 
• Undersøkelser utført på mottak for rene masser viser at disse 

inneholder forurensede masser, i varierende grad 
• Fyllmasser som leveres til mottak for forurensede masser: 
- Krav til dokumentasjon styres av det aktuelle mottaket 
- Fokus på organisk innhold (TOC), i tillegg til forurensninger 
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Adressabygget, Trondheim 
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Adressabygget 
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Adressabygget - Graveplan  


