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Regulering av Åsmyra Industripark i Fauske kommune.
Vurdering av forurenset grunn

Bakgrunn

Hensikten med planarbeidet er å omregulere deler av gjeldende reguleringsplan

for Krokdalsmyra travbane, Figur 1. Planen skal legge til rette for etablering av

datalagringssenter, samt annen industri.

Figur 1: Planområdets avgrensning
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Planområdet ligger like nord for Fauske sentrum langs E6 nordover og omfatter eiendommene 103/1541

og 103/170, samt deler av 120/1. Planområdet er på ca. 255,5 daa og omfatter «campingtomta» og

travbanen i gjeldende reguleringsplan for Krokdalsmyra travbane. Planområdet er avgrenset av

Holtanveien i sørøst, høyspentlinjen i øst og bilopphuggeriet og E6 i nordvest. Adkomst til området vil

være fra eksisterende avkjørsel fra E6 i nordvest. Eksisterende avkjørsel fra E6 er tatt med i

planområdet for å sikre adkomst til nytt næringsareal.

I dette notatet vurderes forurensningssituasjonen på selve reguleringsplanområdet ut fra en

gjennomgang av eksisterende tilgjengelig informasjon, som rapporter, tegninger, offentlige databaser

som miljostatus.no, vann-nett.no, miljodirekoratet.no osv.

Grunnforhold

I store deler av planområdet, der det er myr, oppfattes terrenget å være uberørt. Myra på planområdet

er i stor grad drenert og bevokst. Selve travbanen ligger på oppfylte masser. Langs travbanen på

østsiden kan det være lagt opp torv fra grøfting og/eller masseutskifting for travbanen, som kan forklare

høyere terrengnivå og større torvmektighet. Ytterligere detaljer vedr grunnarbeid og evt

masseutskiftning for travbanen er ikke kjent. Geotekniske grunnundersøkelser viser at grunnforholdene

består av et topplag av torv over normalkonsolidert leire til stor dybde. (G-not-001 1350019790-009,

Rambøll).

Norgeibilder.no sine flyfoto av området går bare tilbake til 2004, men eneste inngripen i planområdet

ser ut til å være travbanen som ligger på fyllmasser. Vedtak for Travbanen fra 2003 forteller at anlegget

ble bygd av en videregående skole fra 98-04 og ble etablert med steinmasser. Torv/myr har ligget

uberørt og kan inneholde naturlig forurensning i form av hydrokarboner. Masseutskiftning anbefalt av

geoteknikk er å fjerne all torv/myr på alt areal med planer om fremtidig utnyttelse.

Vest for reguleringsplanområdet, eiendom 103/1300, er det registrert bilopphuggingsvirksomhet på

seeiendom.no, Figur 2.

Figur 2: Utsnitt fra seeiendom.no som viser Bilopphuggingstomta.
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Søk i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase viser markering av forurenset grunn, Dompen

avfallsplass – nedlagt kommunal fylling på deler av aktuelt område, Figur 3.

Figur 3: Utsnitt fra Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase viser markering av forurenset grunn

på deler av reguleringsplanområdet
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Dompen avfallsplass

Basert på kart, tegninger, notater og rapporter som beskriver Dompen avfallsplass ser det ikke ut til at

deponiet har utstrekning inn i reguleringsområdet. Fauske kommune har etablert sigevannsoppsamling i

kulvert fra fyllinga som gjør at det er lite sannsynlig at forurenset sigevann renner mot

reguleringsområdet.

Ut i fra eksisterende rapporter har det ikke blitt foretatt noen miljøtekniske grunnundersøkelser verken

på Dompen eller planområdet. I Norconsults rapport «Tiltaksplans for avslutning, kontroll og etterdrift

av nedlagte kommunale avfallsplasser» fra 1998 ble det tatt 3 vannprøver i Farvikbekken som viste at

sigevann fra fyllinga dreneres til bekken, Norconsult 1998, Figur 4.

De 3 punktene i grunnforurensningsdatabasen er mest sannsynlig disse 3 vannprøvene eller andre

vannprøver tatt i ettertid. Siden rapportene ikke inneholdt noen koordinater har nok prøvene blitt

tilegnet egne tomter og ført opp som store skraverte områder. Blant disse er travbanetomten, gnr/bnr

103/1451. Travbanetomten kan også ha blitt markert fordi dens nordlige del overlapper deponiet mot

øst.

Figur 4: Oversiktskart Dompen avfallsplass 1998. Kilde: « Tiltaksplans for avslutning, kontroll og

etterdrift av nedlagte kommunale avfallsplasser»
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Biloppopphuggingstomta

Bilopphuggingstomta, gnr/bnr 103/1300 grenser til reguleringsplanområdet i nordvest, Figur 5.

Figur 5: Flyfoto fra 2009 som viser lagring av biler/bilvrak langs eksisterende adkomstvei i nordvest (.

Ved omarbeiding av eksisterende adkomst til reguleringsområdet kan det påtreffes forurenset grunn fra

lagrede/parkerte bilvrak langs veien. Forurensning i form av metaller, PAH (polyaromatiske

hydrokarboner), BTEX (benzen, toluen, etylbenzen, xylenere), PCB og hydrokarboner (oljeforbindelser)

kan påtreffes her. Eventuell spredning av forurensning fra bilopphuggingstomta til planområdet i

nordvest er ikke kjent, men lite sannsynlig da myr binder organiske forbindelser godt.

Konklusjon
Planområdet består hovedsakelig av uberørt myr/torv, bortsett fra Travbanen som er etablert med

steinmasser, som normalt er rene masser.

Markeringene i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase viser mest sannsynlig vannprøver tatt i

Farvikbekken i 1998, noe som har ført til skraveringer av bl.a. hele Travbanetomta. Travbanetomten

kan også ha blitt markert fordi dens nordlige del overlapper deler av Dompen deponi.

Verken deponiet eller bilopphuggingstomta ligger i selve planområdet, og det er ikke behov for en

omfattende miljøteknisk grunnundersøkelse på planområdet.

Det er ikke usannsynlig at det kan påtreffes forurenset grunn ved omarbeiding av adkomstvei til

reguleringsplanområdet, nord for bilopphuggingstomta. I forurensningsforskriftens §2-4 står det:
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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. Siden omfanget av forurensede masser vil være begrenset til en kort strekning langs

adkomstvei, kan det lages en rammeplan som beskriver hvordan eventuelle forurensede masser skal

håndteres. Det er tilstrekkelig å utføre prøvetaking av massene i forbindelse med tiltaksgjennomføring.
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