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Sammendrag 
NGI har med støtte fra Svalbards miljøvernfond utført en miljøteknisk 
undersøkelse og utarbeidet forslag til tiltak for oljeforurensing ved Colesbukta.  
 
Den påviste oljeforurensningen har ingen negativ helseeffekt for mennesker, 
men kan utgjøre en spredningsfare til resipienten Isfjorden. Det er også en del 
skjemmende skrot på stedet som bør fjernes. Basert på de utførte 
undersøkelsene er det gitt forslag til mulige tiltak. Før eventuelle tiltak 
iverksettes, må alle tanker tømmes for olje og resipienten skjermes. 
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1 Innledning 

Norges Geotekniske Institutt (NGI) har med støtte fra Svalbards miljøvernfond 
utført miljøtekniske undersøkelser på til sammen ti lokaliteter på Svalbard i 
august 2008. Formålet med undersøkelsene var å få mer kunnskap om 
forurensningssituasjon på hver av lokalitetene, samt å anbefale eventuelle 
behov for videre tiltak. 
 
Denne rapporten omfatter miljøteknisk undersøkelse og tiltaksplan for et 
område i Colesbukta hvor to skipsskrog har blitt benyttet til lagring av olje. 
Colesbukta er registrert i SFTs grunnforurensningsdatabase med lokalitet nr. 
2110066. Undersøkelsen omfatter ikke utskipningskaia og bryggen som også er 
en del av lokaliteten. 
 
 
2 Bakgrunn 

Svalbard defineres geografisk som alt land mellom 74 – 81˚ nordlig bredde og 
10 – 35˚ østlig lengde samt sjøområdene innenfor en territorialgrense på tolv 
nautiske mil. Området er et av de siste store sammenhengende villmarks-
områdene i Europa, med omtrent 65 % vernede områder i form av nasjonal-
parker, naturreservater, plante – og fuglereservater samt et geotopverneområde.  
 
Colesbukta er lokalisert ved Isfjorden, midt mellom Longyearbyen og 
Barentsburg, like ved den tidligere russiske bosetningen Grumantbyen. Det 
undersøkte området ligger innerst i Colesbukta.  
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Figur 1 Oversiktskart over Spitsbergen, Svalbard.  

 
Området eies av det russiske gruveselskapet Trust Arktikugol. Selskapets bruk 
av området i fremtiden er usikker, men det ble på 1980-tallet gjort funn av kull 
i Colesbukta (Umbreit, 2005). I 2001 ble det lagt fram ønske av Trust 
Arktikugol om å starte ny kullgruve i Colesbukta. 
 
Det er ingen gjenværende bosetning i Colesbukta (Miljøstatus, 2008). Det går 
imidlertid en vandrerute fra Longyearbyen til Barentsburg langs Colesbukta og 
området besøkes av turister. 
 
2.1 Miljømål 

Det overordnete miljømålet for Svalbard er å opprettholde et tilnærmet uberørt 
miljø på øygruppen. Svalbardmiljøloven (Miljøverndepartementet, 2001) og en 
rekke forskrifter regulerer miljøvernet på Svalbard. 
 
SVALBARDMILJØLOVEN paragraf 1: 
"Denne lov har til formål å opprettholde et tilnærmet uberørt miljø på 
Svalbard når det gjelder sammenhengende villmark, landskapselementer, flora, 
fauna og kulturminner. Innenfor denne ramme gir loven rom for miljø-
forsvarlig bosetting, forskning og næringsdrift". 

I forbindelse med et norsk-russisk FoU samarbeid om miljøopprensning i 
Colesbukta ble det i 2002 satt opp følgende mål for Colesbukta: 
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 Rense opp oljeforurensningen i Colesbukta 
 Hindre at fri fase olje lekker ut til fjorden 
 Minimere miljørisiko for mennesker og dyr i området 
 Kunnskapsoverføring og felles forskning om oljeforurensning i 

permafrostområder mellom Sysselmannen på Svalbard og Trust 
Arktikugol (Forkortet versjon). 

 
Det er valgt å beholde Svalbardloven og målene satt av FoU-gruppen for punkt 
1-3 som miljømål. Punkt 4 gjelder ikke for dette prosjektet. 
 
2.2 Historie 

Colesbukta var opprinnelig en hvalfangststasjon som etter 2.verdenskrig har 
blitt benyttet til utskipningshavn for kull fra den russiske gruvebyen Grumant. 
Havnen ble tatt ut av bruk ved nedleggelse av Grumant i 1963. Fram til 1988 
drev russerne omfattende prospektering etter kull på området. Det ble også 
oppdaget små mengder olje ved boring ved Kapp Laila på vestsiden av bukta. 
Det antas at skipsskrogene har vært benyttet til oljelagring i perioden ca. 1965 
– 1987 (Umbreit, 2005; NGI, 2002) 
 
Området preges av en massiv oljeforurensning der hovedkildene synes å være 
avtappingskraner fra skipsskrogene, pumpehus med diverse slanger og 
tilkoblinger samt antatt lagerområder for mobile tanker og kjøretøy (NGI, 
2002). 
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Figur 2 Oversiktsbilde over beliggenhet av skipsskrog i Colesbukta. 
 
2.3 Tidligere undersøkelser 

Følgende miljøtekniske undersøkelser er tidligere gjennomført ved 
skipsskrogene i Colesbukta: 
 
 SFT-rapport nr. 98:04. ”Kartlegging av deponier, forurenset grunn og 

etterlatenskaper på Svalbard”. Historisk oversikt over forurensende 
aktiviteter ved lokaliteter på Svalbard registrert i SFTs database over 
deponier og forurenset grunn. 

 SFT-rapport nr. 98:04B. ”Kartlegging av deponier, forurenset grunn og 
etterlatenskaper på Svalbard”. Systematisk beskrivelse og feltobserva-
sjoner ved lokaliteter på Svalbard registrert i SFTs database over 
deponier og forurenset grunn. 

 NGI-rapport 984096-4: ”Svalbard – Undersøkelse av forurensede 
lokaliteter”. Innhenting av grunnlagsmateriale for å kunne vurdere 
behov for videre undersøkelsene og utarbeide anslag for økonomiske 
konsekvenser basert på feltbefaringer. 

 NGI-rapport 20011181-1. ”Undersøkelser ved de russiske områdene i 
Barentsburg og Pyramiden samt Hollendardalen og Colesbukta”. 
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Avklarende undersøkelser av lokaliteter på Svalbard registrert i SFTs 
database over deponier og forurenset grunn. 

 NGI-notat 20001041-65. ”Feltarbeid Svalbard. Colesbukta september 
2002”. Beskrivelse av forurensningssituasjon samt miljøundersøkelse 
av grunnvann i Colesbukta. 

 
Under SFTs befaring i 1997 (SFT 98:04, SFT 98:04B) ble det observert oljesøl 
ved skipsskrogene. 
 
Ved NGIs befaring i 1998 ble det tatt en jordprøve ved skipsskrogene. Den 
hadde en oljekonsentrasjon på 34 000 mg/kg ts. 
 
Ved NGIs undersøkelser i 2001 ble det på grunnlag av en grov peiling fra luke 
på dekk observert ca. 20 cm olje i det ytterste skroget, og ca. 10 cm olje i det 
indre skroget. Dette utgjør et volum på ca. 20 og 10 m³ olje. Åpne grøfter ved 
skrogene viste fri fase olje på grunnvannsspeilet. Det ble påvist en 
oljekonsentrasjon på 27 000 mg/kg i en jordprøve ved tappestedet ved skroget, 
og en oljekonsentrasjon på 15 000 µg/l i en grunnvannsprøve i strandkanten 
nedstrøms skroget. Det ble i tillegg påvist 94 mg/kg PAH i jordprøven. 
 
I 2002 ble det også observert flere vanndammer i området med fri fase olje på 
grunnvannet. Det ble funnet konsentrasjoner på opp til 5 300 µg/l olje i 
grunnvannet nedstrøms skipsskrogene.  
 
2.4 Klima, fauna og biota 

Svalbard har en årsmiddeltemperatur på -4 ˚ C. Gjennomsnittlig årlig nedbør er 
200 - 300 mm per år. Fra midten av oktober til midten av februar er det 
mørketid på Svalbard. 
 

 
Figur 3 Oversikt over vernede områder i nærheten av Colesbukta 

(Sysselmannen på Svalbard). 

Colesbukta 
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Svalbard har et tynt plantedekke av hovedsakelig moser og lav. Vegetasjonen 
har lav produksjon og er derfor ekstra sårbar. Utslipp av kjemikalier og olje får 
ofte større konsekvenser for vegetasjonen i arktiske områder enn i mer 
tempererte strøk Dette skyldes sen revegetering og lavere mikrobiell og 
fotokjemisk aktivitet som fører til en forlenget nedbrytningstid av organiske 
forurensninger sammenlignet med mer tempererte strøk. 
 
Dyrelivet på Svalbard preges av få arter som er spesielt tilpasset livet i de 
arktiske områdene. Artene forekommer oftest i store mengder. Næringstilgang 
gjennom den ni måneder lange vinteren er en viktig begrensning for dyr som 
holder til på Svalbard hele året. Matmangel, beskatning, og forurensning kan 
derfor føre til stor dødelighet blant voksne dyr og noe som igjen fører til 
langvarige svekkelser av bestanden. 
 
65 prosent av landområdet på Svalbard er vernet. Colesbukta ligger ikke 
innenfor noen av de vernede områdene på Svalbard (figur 3). 
 
2.5 Geologi og hydrogeologiske forhold 

Over halvparten av Svalbard er dekket av breer som skyver frem løsmasser. 
Breelvene vasker med seg stein, grus og leire, og massene legger seg som 
sletteland i dalene og som delta utover i sjøen. Massene er som regel mer eller 
mindre mekanisk forvitret og er derfor velgraderte med et høyt innhold av silt 
og leire. Dette bidrar til at infiltrasjonskapasiteten er lav og at permeabiliteten 
er liten.  
 
Permafrosten er karakteristisk for Svalbard. Om sommeren tiner bare den 
øverste meteren av jordlaget. Dette fører til en begrenset mektighet av 
grunnvannsakviferen og svært spesielle hydrogeologiske prosesser. I hovedsak 
går dette ut på at tilstedværelse og oppførsel av grunnvannsstrømning avhenger 
av årstidene: 
 
Vinter: Hele grunnvannssonen er frosset. Ingen eller ubetydelig 

grunnvannstrømning. 
Vår: Snøsmelting og grunnvannstrømning i øvre del av den aktive 

grunnvannssonen. 
Sommer: Vannstrømning i hele den aktive grunnvannssonen. 
Høst: Øvre del av den aktive grunnvannssonen fryser, men fortsatt 

vanntransport i nedre del. 
 
På grunn av lav nedbør, kommer det meste av overflateavrenningen fra 
smeltevann fra isbreene. Avrenningen er størst i snøsmeltingen i slutten av mai 
og begynnelsen av juni. Permafrosten medfører at det samler seg opp mye vann 
på bakken som dreneres ved overflateavrenning. Dersom dreneringsforholdene 
er dårlige fører dette til at det øverste jordlaget blir oppbløtt.  
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En mer utdypende forklaring av de hydrogeologiske prosessene er gitt i NGI-
rapport 20011181-1 (NGI,2002). 
 
2.6 Nedbrytning av hydrokarboner i arktisk klima 

Hydrokarboner brytes hovedsakelig ned av følgende faktorer: 
 

• Fordampning 
• Nedbrytning av mikroorganismer 
• Fotokjemisk nedbrytning 

 
Lave temperaturer og lite sollys fører til redusert fordampning av flyktige, 
toksiske og lette forbindelser. Lav temperatur er også en av de viktigste 
begrensende faktorene når det gjelder vekst og overlevelse av mikro-
organismer. Rike og samarbeidspartnere (2003) viste derimot med sine forsøk 
på en hydrokarbonforurensing utenfor Longyearbyen, at 0 °C ikke er en 
absolutt grense for biologisk nedbrytning. 
 
Eksperimenter med oljesøl i arktiske områder for å undersøke nedbrytning av 
hydrokarboner ved lave temperatur viste at nedbrytningseffektivitet avhenger 
av stedsspesifikke forhold. To permafrostområder i Alaska ble utsatt for oljesøl 
i 1976. Etter 25 år var 50 % av hydrokarbonene brutt ned i et av områdene, 
mens i det andre området var konsentrasjonen av hydrokarboner omtrent den 
samme. Det ble også funnet detekterbare konsentrasjoner av forbindelser som 
anses som flyktige 25 år etter oljesølet (Collins et al. 1993). 
 
 
3 Lokasjonsbeskrivelse 

Det undersøkte området består av to skipsskrog som tidligere har blitt brukt til 
lagring av olje, tresviller som kan ha blitt brukt til kreosotimpregnering, 
drivstofftanker og to pumpehus. Området er ganske flatt bortsett fra en naturlig 
jordvoll som skiller det forurensede området fra strandkanten. Området preges 
av blåsvarte misfarginger nord og nordvest for skipsskrogene der olje har 
infiltrert grunnen. Ellers ligger grunnvannsspeilet i området høyt, og noen 
steder oppe i dagen, slik at området inneholder en del vanndammer og er 
generelt vått. Omtrent 60-70 m nord for skipsskrogene renner en liten bekk ut i 
fjorden. 
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Figur 4 Oversikt over det undersøkte området (vest mot øst). 
 
 
Et rør med avtappingskran er koblet til skipsskrogene. Søl og drypp fra 
tappekranen har antakeligvis vært en kilde til oljeforurensning. Under 
feltarbeidet ble det ikke registrert tegn på at kilden fortsatt var aktiv. Fra 
tappekranen går en ledning til to pumpehus nord for skipsskrogene (figur 5). 
Det antas at lekkasjer fra ledningen og tilkoblingspunkter også kan ha vært en 
kilde til oljeforurensning. 
 

 
Figur 5 Oljeledning fra skipsskrog til pumpehus. 
 
Fire drivstofftanker var plassert nordøst for skipsskrogene (figur 6). I 
forbindelse med graving av sjakt 103 like ved tankene, ble det observert sterk 
oljelukt fra jorden. Det er derfor sannsynlig at det har vært en del søl i 
forbindelse med påfylling av drivstoff fra tankene. Ved tankene var det også 

Antatt rester etter 
kreosotimpregnering Drivstoff tanker 

Mørke områder 
etter oljesøl. 

Skipsskrog brukt 
til lagring av olje 

Pumpehus 

Naturlig voll mot strandlinjen 

Oljeledning 
Fra skipsskrog 

Oljeledning 
Pumpehus 

Tappekran 
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tresviller som kan ha vært impregnert med kreosot. Arealet av svillene ble målt 
til ca. 17x15 m2.  
 
 

 
Figur 6 Drivstofftanker og sviller nordøst for skipsskrog. 
 
Øst for skipsskrogene ligger to plattinger med tresviller. Disse kan være 
kreosotimpregnert og har sannsynligvis vært benyttet for oppstilling av 
kjøretøy. Ved prøvetaking av punkt 104 i den største plattingen (figur 7a) ble 
det observert sort misfarging av terrengoverflaten og gulaktig olje i massene. 
Arealet av svilleplattingen i figur 7a ble målt til 42x10 m2, mens arealet av 
svillplattingen i figur 7b ble målt til 17x13 m2. 
 

 
a) ved punkt 104 

 
b)  

Figur 7 Tresviller mulig brukt til kreosotimpregnering 
 
Området bærer tydelig preg av sterk oljeforurensning. Jorden har sort 
misfarging nordvest for skipsskrogene og rundt tresvillene øst for skips-
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skrogene. Misfargingen strekker seg litt forbi pumpehuset nord for 
skipsskrogene. I overflatevann mellom skipsskrogene og pumpehuset ble det 
observert oljeskimmer. Det luktet generelt olje i hele det undersøkte området. 
Ut i fra det misfargede området kan det virke som om forurensningen har to 
spredningsveier. Den ene er mot en forsenkning i jordvollen i strandkanten, 
den andre er nordover mot bekken. 
 
 

 
a) Sort misfarging 

 
b) Oljeskimmer i overflatevann 

Figur 8 Synlig oljeforurensning 
 
 
4 Feltarbeid 

Feltarbeidet ble utført over to dager i august 2008. Feltarbeidet bestod av 
visuelle observasjoner av forurensning, mulige forurensningskilder og 
spredningsveier, samt graving av sjakter og prøvetaking av jord rundt 
skipsskrogene. Det ble også satt ned en grunnvannsbrønn. 
 
Det ble gravd 18 sjakter på området, hvorav det ble tatt jordprøver og gjort 
feltmålinger på grunnvann i 12 sjakter. Det ble også tatt ut en vannprøve for 
kjemisk analyse i én sjakt. I tillegg ble det satt ned en grunnvannsbrønn som 
kan brukes til fremtidig prøvetaking av grunnvann nedstrøms skipsskrogene.  
 
Plasseringen av sjaktene ble bestemt med tanke på å kunne anslå omfang og 
spredning av forurensningen. Plasseringen er vist på oversiktsbilder i vedlegg 
A. Det ble også notert GPS-koordinater for hver sjakt med en nøyaktighet på 
±3 m (vedlegg D1). Sjaktene ble i tillegg målt inn nøyaktig i forhold til 
skipsskrogene med kompass og målebånd (vedlegg D2).  
 
4.1 Jord 

Sjaktene ble på første feltdag gravd for hånd med fyllhakke og spade (figur 9a). 
For å oppnå best mulig likevekt med tilsig av fri fase olje og vann fra 
omgivende masser stod sjaktene åpne ett døgn før prøvetaking. Dybden av 
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sjaktene tilsvarte antatt teledyp. For å sjekke om telelaget var nådd ble det 
dunket et spett mot bunnen av sjaktene. 
 
Før prøvetaking ble sjaktene beskrevet og pH, ledningsevne og temperatur i 
grunnvannet som hadde samlet seg i sjaktene ble målt (figur 9b). Jordprøver 
ble tatt ut i varierende dyp over telelaget. 
 

 
a) Sjakt 104 

 
b) Feltmålinger 

Figur 9  Sjaktgraving og feltmålinger 
 
Jordprøvene ble oppbevart kjølig inntil de ble sendt til analyse hos laboratoriet 
ALS Scandinavia. Jordprøvene ble analysert for tungmetaller, olje, PAH, PCB, 
BTEX og næringsstoffer.  
 
4.2 Vann 

Det ble tatt en prøve av vann i prøvepunkt 106 (106 GV). Vannet ble ikke 
tilsatt syre, men ble oppbevart kjølig inntil prøven ble sendt til analyse hos 
laboratoriet ALS Scandinavia. Vannprøven ble analysert for metaller, olje, 
BTEX og vannkvalitative parametere som alkalinitet, ammonium, nitritt, klorid 
og sulfat. 
 
Etter prøvetakingen ble det satt ned et 63 mm filterrør med bunn ca. 0,9 m 
under bakken i prøvepunkt 106. Brønnen skal kunne brukes til å ta ut 
grunnvannsprøver ved senere undersøkelser på området. 
 
 
5 Analyseresultater 

5.1 Jord 

Tabell 1 og 2 viser en oversikt over analyseresultatene fra jordprøvene tatt i 
Colesbukta. Fullstendig analyserapport er gitt i vedlegg C. Kun påviste para-
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metere er inkludert i tabellen. Analyseresultatene er sammenlignet med SFTs 
gjeldende (SFT, 1999) og forslag til nye normverdier (SFT, 2008). Det er 
ventet at nye normverdier trer i kraft i løpet av første halvår av 2009. Inntil nye 
normverdier er vedtatt må man forholde seg til gjeldende normverdier. 
Overskridelser av SFTs gjeldende normverdier er markert med grått, mens 
overskridelser av SFTs nye normverdier er markert med gult.  
 
På grunn av høyt organisk innhold (hydrokarboner) i flere av prøvene førte 
interferens til høye deteksjonsgrenser for PAH- og BTEX-forbindelser. For å 
være konservativ er også forbindelser hvor deteksjonsgrensene overskrider 
normverdiene markert som overskridelser. Der enkeltforbindelser ikke er 
påvist over deteksjonsgrensen, er halve deteksjonsgrensen blitt benyttet til å 
regne ut sum PAH16 , sum BTEX og sum olje. 
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Tabell 1 Innhold av miljøgifter i sjakt A1-A3 (mg/kg ts). 

Parameter Sjakt Gjeldende 
normverdier 

Nye 
normverdier 101 102 103 104 105 106 107 108 109 111 112 113b 

Tørrstoff (%) 82 88 83 81 81 82 81 80 83 78 86 79 * * 
Metaller               
Arsen 34 27 21 19 29 31 29 18 20 24 30 38 2 8 
Kadmium <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,10 3 1,5 
Krom (tot) 20 24 21 23 21 20 21 22 20 21 19 23 25 50 
Kobber 15 16 13 12 17 12 13 12 14 13 13 12 100 100 
Nikkel 19 17 21 17 18 18 18 17 17 18 19 18 50 60 
Bly 15 13 14 9,0 16 14 12 11 12 12 14 14 60 60 
Sink 51 52 50 53 56 51 49 50 50 52 52 51 100 200 
Organiske 
forbindelser             

  

Naftalen 2,1 1,6 1,6 0,11 11 2,5 <1,0 5,2 2,0 0,04 <1,0 <1,0 0,8 0,8 
Fluoranten <1,0 <1,0 <1,0 <0,10 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 0,01 <1,0 <1,0 0,1 1 
Pyren <1,0 <1,0 <1,0 0,62 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 0,02 <1,0 <1,0 0,1 1 
Benso(a)pyren <0,01 0,02 <0,10 0,42 <0,10 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 0,1 
∑ PAH16 3,4 2,0 1,7 2,5 12 2,6 0,12 6,4 3,7 0,24 1,7 0,060 2 2 
Bensen <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,020 <0,02 0,005 0,01 
Etylbensen 0,10 <0,02 0,060 <0,02 0,25 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,5 0,2 
Xylener 0,14 0,31 2,2 <0,015 0,79 0,28 <0,015 0,11 0,11 <0,015 0,11 0,040 0,5 0,2 
∑ BTEX 0,24 0,31 2,3 i. p. 1,0 0,28 i. p. 0,11 0,11 i. p. 0,13 0,040 * * 
Olje C5-C8 <10 <10 25 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 7 10 Olje >C8-C10 27 45 38 <10 48 26 <10 40 31 <10 43 13 
Olje >C10-C12 927 3 100 1 190 330 4 570 1 520 230 2 300 2 210 <2 1 180 499 30 50 
Olje >C12-C16 2 990 6 900 3 160 1 570 7 960 3 980 2 310 3 660 6 120 10 3 770 1 180 100 100 Olje >C16-C35 3 580 6 730 3 040 10 800 3 980 3 330 3 240 2 610 6 460 653 4 020 1 060 
∑ Olje 7 529 16780 7 453 12710 16563 8 861 5 790 8 615 14826 674 9 018 2 757 * * 
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Det er påvist forhøyede konsentrasjoner av arsen i alle jordprøvene. 
Konsentrasjonene varierer mellom 18 og 38 mg/kg. Dette tilsvarer ca. 2 og 5 
ganger ny normverdi. Ellers er konsentrasjonene av tungmetaller i jordprøvene 
under normverdier. Det har tidligere vært gjort undersøkelser av arsen i 
kullstøv og i flyveaske fra kullfyrte kraftverk som finnes på Svalbard. I 
flyveaske fra Longyearbyen ble det påvist en arsenkonsentrasjon på 63mg/kg. 
Flomsedimenter undersøkt på Svalbard inneholder også arsen i området 2-110 
mg/kg (NGI, 2002).   
 
Innholdet av sum PAH16 overskrider normverdi i flere av sjaktene. Dette 
gjelder sjakt 101, 104, 105, 106, 108 og 109. I de fleste tilfellene er 
overskridelsene små (under to ganger normverdi) og kan delvis skyldes 
overestimering av sum PAH16 på grunn av høy deteksjonsgrense av 
enkeltforbindelser. Dette gjelder ikke for sjakt 105 og 108, der innholdet av 
sum PAH16 overskrider normverdi med henholdsvis 6 og 3 ganger. 
 
I tabell 1 er det markert for overskridelser av nye normverdier for BTEX – 
forbindelser i alle sjaktene. I de fleste sjaktene skyldes derimot dette høye 
deteksjonsgrenser av bensen sammenlignet med nye normverdier. I følgende 
sjakter er det påvist BTEX både over deteksjonsgrenser og normverdier: 102, 
103, 105, 106 og 112. Bortsett fra for xylen i sjakt 103 hvor ny normverdi 
overskrides med 11 ganger er overskridelsene små og varierer mellom 1 og 4 
ganger av ny normverdi. 
 
Det er påvist et høyt innhold av hydrokarboner i samtlige sjakter. 
Overskridelsene av SFTs normverdier varierer fra 7 til 166 ganger. Det er 
særlig påvist høyt innhold av den tyngste oljefraksjonen (C16-35) og 
dieselfraksjonen (C12-16). 
 
Det ble ikke påvist PCB i jordprøvene. 
 
Tabell 2 viser jordkvalitative parametere som påvirker oljenedbrytende 
bakteriers evne til å bryte ned olje. Viktige parametere som legger til rette for 
nedbrytning av olje er fosfor (P) og nitrogen (N). Forholdet mellom karbon i 
forurensningen og fosfor og nitrogen i jorda er også en parameter som kan 
brukes for å si noe om hvor gode forholdene for naturlig nedbrytning er på et 
område. Dersom innholdet av fosfor og nitrogen er for lavt sammenlignet med 
innholdet av karbon, kan fosfor og nitrogen tilsettes. 
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Tabell 2 Jordkvalitative parametere med betydning for naturlig nedbrytning 
av hydrokarboner (mg/kg ts). 

Parameter Sjakt 
101 102 103 104 105 106 107 108 109 111 112 113b 

pH 6,2 6,3 6,0 6,2 6,2 6,3 6,2 6,4 6,1 6,4 6,4 6,6 
Ledn.evne (µS/cm) 31 29 13 8 22 25 9 21 41 16 28 28 
TOC (% TS) 2,4 1,6 2,3 5,0 2,7 1,5 1,8 1,5 2,4 1,4 1,8 1,3 
Næringsstoffer             
Ammonium (NH4) <0,5 1,4 1,0 1,1 0,8 <0,5 5,0 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1,6 
Fosfat (PO4) 0,21 0,24 0,21 0,24 0,21 0,24 0,28 0,24 0,21 0,21 0,18 0,18 
Nitrat (NO3) <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 
Nitrogen (N) 336 320 382 447 416 230 227 266 262 244 227 210 
 
 
pH i prøvene ligger på rundt 6, noe som er optimalt i forhold til mikrobiologisk 
nedbrytning (Børresen og Rike, 2003). Ledningsevnen er lav, noe som tyder på 
lav marin innvirkning.  
 
Nitrogen (som ammonium eller nitrat) og fosfor (som fosfat) har vist seg å 
være avgjørende for mikrobiell nedbrytning av olje i jord. Nitrogen har større 
innvirkning på mikrobiell nedbrytning enn fosfor. Et optimalt C/N forhold for 
nedbrytning av olje er 10, og US EPA (Environmental Protection Agency) har 
anslått et optimalt C/N/P forhold på 100/10/1 til 100/1/0,5 (Børresen og Rike, 
2003). Det er lave verdier av nitrogen i form av ammonium og nitrat i prøvene. 
Dette tyder på reduserende forhold hvor ammoniumet bruker opp oksygenet. 
Fosfatinnholdet i prøvene er også lavt.  
 
5.2 Vann 

Tabell 3 viser feltmålinger av pH, ledningsevne og temperatur i grunnvann i 
sjaktene. Kun påviste parametere er inkludert i tabellen. Oljefilm/skimmer på 
grunnvannet kan ha påvirket målingene. Tabell 4 og 5 viser analyseresultater 
fra grunnvann i sjakt 106. 
 

Tabell 3 Feltmålinger av grunnvann i sjakter. 

Parameter Sjakt 
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113b 

pH 7,1 6,2 6,5 6,8 6,5 6,7 6,2 6,8 6,3 i. m. 6,6 7,2 i. m. 
Ledn.evne (µS/cm) 752 822 164 204 380 748 330 527 728 i. m. 339 368 i. m. 
Temperatur (ºC) 4,9 2,0 6,3 5,3 5,0 1,1 4,4 2,0 4,5 i. m. 3,2 2,8 i. m. 
i.m ikke målt 
 
 
pH i grunnvannet varierer fra 6,2 – 7,2. Temperaturen varierer en del mellom 
1,1 – 6,2 ºC. Variasjoner i temperatur skyldes antakeligvis nærhet til tele og 
tykkelse på det vannførende laget i grunnvannssonen. 
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Ledningsevne varierer fra 104 – 752 µS/cm. Høy ledningsevne kan være tegn 
til forurensning, men skyldes i dette tilfellet mest sannsynlig inntrengning av 
saltvann fra sjøen. Denne antagelsen støttes av at de fire prøvepunktene 
nærmest sjøen har høyest ledningsevne (101, 102, 106 og 109) mens de fire 
punktene lengst fra sjøen har lavest ledningsevne (103, 104, 107 og 111).  
 

Tabell 4 Innhold av ulike parametere 
i grunnvannsprøve GV 106. 

Parameter Enhet GV 106 
pH1  6,7 
Ledningsevne1 mS/m 748 
Temperatur1 ˚C 1,1 
Alkalinitet mmol/l 3,11 
Klorid (Cl-) mg/l 222 
Sulfat (SO4) mg/l 31 
Ammonium (NH4) mg/l <0,050 
Nitritt (NO2) mg/l 0,008 
Kalsium (Ca) mg/l 19 
Jern (Fe) mg/l 0,78 
Kalium (K) mg/l 18 
Magnesium (Mg) mg/l 19 
Natrium (Na) mg/l 134 
Svovel (S) mg/l 11 
Aluminium (Al) µg/l 8,6 
Arsen (As) µg/l 2,2 
Barium (Ba) µg/l 32 
Kadmium (Cd) µg/l 0,046 
Kobolt (Co) µg/l 12 
Krom (Cr) µg/l 6,9 
Kobber (Cu) µg/l 2,7 
Kvikksølv (Hg) µg/l <0,002 
Mangan (Mn) µg/l 4 120 
Nikkel (Ni) µg/l 13 
Bly (Pb) µg/l 0,57 
Sink (Zn) µg/l 17 

1Målt i felt 

Tabell 5   Innhold av olje i grunn-
 vannsprøve GV 106. 

Parameter Enhet GV 106 
Olje C5-C10 µg/l 16 000 

Olje >C10-C12 µg/l 99 000 
Olje >C12-C16 µg/l 430 000 
Olje >C16-C35 µg/l 390 000 

Sum olje C5-C35 µg/l 935 000 
 
 
 

 
 
Innholdet av klorid og natrium som er vanlige elementer i sjøvann er høye, 
men lavere enn i sjøvann. I tillegg er den høyeste verdien av ledningsevne som 
er målt lav i forhold til ledningsevne i sjøvann (~50 mS/cm). Dette betyr at 
vanntrykket fra sjøvann kun innvirker i perioder. Dette kan være periodiske 
oversvømmelser under uvær og ved stormperioder hvor bølgene slår innover 
mot land og det oppstår høyvann. I slike perioder vil overflatevann i det 
forurensede området ikke ledes ut mot sjøen, men langs laveste punkt parallelt 
med strandvollen. 
 
Det er påvist en høy konsentrasjon av løst olje i vannet i punkt 106 (935 000 
µg/l). 
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Ellers ble det ikke påvist BTEX i vannprøven, og innhold av tungmetaller er 
forholdsvis lavt. 
 
Fullstendig analyserapport er gitt i vedlegg C. 
 
 
6 Vurdering av forurensning og risiko 

6.1 Kildevurdering 

De to skipsskrogene har vært benyttet til lagring av olje. I 2001 ble det anslått 
at det var henholdsvis 20 og 10 m3 olje igjen på tankene. Det er ikke foretatt 
noen undersøkelser av tankene i denne omgang, så det er uvisst om skrogene er 
tomme eller om de fortsatt inneholder olje. Tappekranen fra skrogene har vært 
lekk noe som har ført til mye oljesøl. Ledninger og tilkoblinger til pumpehus 
har også vært lekk og ført til søl. Det er ikke foretatt observasjoner som tyder 
på at kilden (lekkasjer fra tappekran og ledninger) fortsatt er aktiv. 
 
Nordøst for skrogene er det gamle drivstofftanker og tresviller. I dette området 
er det påvist oljeforurensning i grunnen. Tresvillene kan ha vært 
kreosotimpregnert, men oljeforurensningen antas å stamme fra lagring av 
kjøretøyer. 
 
Forurensningskilden er i dag derfor oljesøl, både fri fase og oppløst olje, i 
grunnen i området rundt skipsskrogene. Hovedkilden ligger nord for skrogene 
og strekker seg til bekken. I tillegg er det en punktkilde ved drivstofftankene og 
tresvillene nordøst for skrogene. Det er antagelig flere punktkilder hvor det har 
forekommet søl. Dette kan sees som mørke flekker på overflaten. 
 
6.2 Forurensning 

Hele området og spesielt nordvest for skrogene kan karakteriseres som meget 
sterkt forurenset av olje. Også i området nordvest for skrogene ved restene av 
gamle tresviller er det påvist høyt innhold av olje i grunnen. I alle sjaktene som 
ble prøvetatt er det påvist generelt høyt konsentrasjonsnivå av olje. Figur nr A3 
i Vedlegg A viser et oversiktsbilde med inntegning av sjakter karakterisert etter  
innhold av olje i jordprøvene. Tre jordprøver nedstrøms skrogene har et 
oljeinnhold på over 10 000 mg/kg som kan karakteriseres som meget høyt. 
 
Ved sammenligning med tidligere analyseresultater gis det ikke inntrykk av at 
forurensningen har blitt betydelig redusert. Det kan imidlertid tyde på at 
mengden fri fase olje har blitt redusert. I 2001 ble det observert fri fase i store 
deler av området, mens dette ikke ble registrert ved denne undersøkelsen. Det 
ble derimot registrert oljefilm eller oljeskimmer i de fleste sjaktene. Visuelle 
observasjoner gir derfor inntrykk av at forurensningen er redusert 
sammenlignet med tidligere befaringer, men at området fremdeles er sterkt 
forurenset. Det ble observert (ikke målt) sterkt oljeforurensede masser helt bort 
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til åpent vannspeil/bekk nord for båtskrogene. Forurensningen er godt synlig på 
overflaten ved at bakken er svart og det kan sees oljefilm på vanndammer. 
 
PAH er påvist i noe forhøyet konsentrasjon i sjakt 105. Ellers er ikke området 
forurenset i særlig grad av andre organiske eller uorganiske miljøgifter. 
 
6.3 Spredningsvurdering 

Det antas at det skjer en spredning av forurensningen to retninger; mot sjøen og 
parallelt med strandsonen mot bekken i nord. Utlekking fra hovedområdet 
parallelt med strandsonen skjer sannsynligvis pga lavere nivå (bekk, åpent 
vannspeil). Terrengnivå rett ovenfor tidevannssonen er noe høyere slik at 
permafrosten muligens hindrer utlekking i den retningen og tvinger vannet 
parallelt med strandsonen. Det kan også foregå en strømning mot bekken i 
forbindelse med stormperioder hvor sjønivået trenger høyt inn i området og 
overflatevannet vil da renne ut mot bekken. 
 
Under feltarbeidet ved graving av sjakt 115-117 ble det observert 
oljeforurensning i området mot bekken. Jordprøver fra sjaktene ble ikke 
analysert. Det antas at det er liten sannsynlighet for at enkeltutslipp er årsaken 
til forurensning i sjakt 115-117. Den stammer mest sannsynlig både fra 
lekkasjer fra ledning og fra spredning fra hovedområdet. 
 
Bekk/åpent vannspeil avgrenser antakeligvis forurensningen i nord, siden oljen 
ikke vil spre seg på andre siden av bekken. 
 
Spredning til sjøen skjer hovedsakelig i tineperiodene om våren, da det er mye 
overflatevann i området som vil vaske med seg forurensningen ut mot sjøen 
og/eller ut mot bekken som videre renner ut i sjøen. 
 
6.4 Arealbruk 

Det er ingen fast bosetting på området og det er heller ingen regelmessig bruk 
av området for mennesker. Arealbruk i en risikovurdering kan 
settes/sammenlignes med turområder, siden det går en vandrerute fra 
Longyearbyen til Barentsburg som passerer Colesbukta. Colesbukta benyttes 
også som stoppested for turister som er på rundreise på Svalbard.  
 
6.5 Vurdering av risiko 

Det er ikke utført en risikovurdering etter SFT 99:01A, ettersom området ikke 
benyttes av mennesker og spredning som foregår til Isfjorden vil fortynnes 
kraftig i fjorden. Akseptkriteriene i en sånn risikovurdering vil ende opp med 
og bli meget høye (Ref. Pyramiden, NGI-rapport 20081400-1).  
Risikoen slik forurensningen ligger i dag kan sies å være minimal for 
mennesker og miljø. Området ser derimot meget skjemmende ut og 
forurensningen ligger åpen og tilgjengelig i dagen. Det foregår en utlekking til 
fjorden, og fugler og fauna kan bli skadelidende.  Det ligger også mye søppel 
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og skrot på området som er et stygt inngrep i naturen og som også kan føre til 
at dyr skades. 
 

7 Anbefaling av tiltak 

Etter en vurdering av risiko og arealbruk er det klart at forurensningen ikke 
utgjør en direkte risiko for human helse. Følgende punkter ligger likevel til 
grunn for at tiltak foreslås: 
 
 I følge Svalbardloven skal det tilstrebes å opprettholde et uberørt miljø 
 Forurensningen kan skade vegetasjon lokalt 
 Olje finnes i fri fase på området.  
 Forurensningen kan lekke ut lokalt til Isfjorden og skade organismer og 

planter 
 
 
Nedenfor følger tiltak som ansees som aktuelle for oljeforurensningen ved 
Colesbukta: 
 
 Etablering av avskjærende grøfter med naturlig fall til oljeutskiller  
 Naturlig nedbrytning ved tilsetting av næringsstoffer 
 Oppgraving og deponering av forurensede masser 
 Tildekking av forurensede masser 
 Fjerning av båtskrog og generell opprydding av skrot og drivstofftanker 

som ligger i området  
 
Tiltakene forutsetter at kilden(e) er/blir under kontroll. Uansett hvilket tiltak 
som benyttes, og før tiltak settes i verk, må det undersøkes om båtskrogene og 
drivstofftankene som står på stedet er helt tømt for olje. Dersom det er olje 
igjen på tankene, må de tømmes og renses. Oljen må transporteres vekk fra 
området og destrueres. Det forutsettes også at resipienten skjermes for 
forurensning mens tiltaket pågår, se kap 7.4. 
 
Ved alle tiltakene unntatt naturlig nedbrytning må tungt utstyr som 
gravemaskin fraktes inn med helikopter eller eventuelt med båt. Det bør derfor 
gjøres en kost-nytte analyse over de forskjellige tiltakene. Flere av tiltakene 
kan settes i gang parallelt.  
 
7.1 Fjerning av fri fase olje rundt båtskrogene 

7.1.1 Etablere drensgrøfter 

Undersøkelsene kan tyde på at oljeforurensingen har minsket noe siden 2001, 
men at det fortsatt er fri fase olje i området. Det anbefales å etablere 
drensgrøfter for oppsamling av fri fase olje. Tre avskjærende drensgrøfter 
etableres parallelt med strandlinjen med 15 meters mellomrom, mens en grøft 
etableres vinkelrett på strandlinjen mot bekken. Forslag til plassering av 
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grøftesystem er vist i figur A4 i Vedlegg A. Grøftene ledes til oljeavskiller ved 
hjelp av gravitasjon. Det kan legges drensrør i grøftene for å hindre tiltetting. 
Disse må da være av stor nok dimensjon til å tåle endringene i 
grunnvannsnivået over året. Oljeavskilleren må også graves dypt nok ned i 
grunnen til fritt innløp og utløp av oljeavskilleren og den må stikke høyt nok 
over terrenget for å gå klar av høyvann fra sjøen.  
 
Næringsstoffer kan tilsettes for å øke hastigheten på nedbrytningen samtidig 
som olje samles opp i grøfter. 
 
7.1.2 Tilsetting av næringsstoffer 

Tilsetting av næringsstoffer til jorden øker hastigheten på den naturlige 
nedbrytningen som til enhver tid forekommer. Hastigheten kan økes ved å 
tilsette næringsstoffer som fosfor (P) og nitrogen (N), eller oljenedbrytende 
bakterier. Mikrobiologisk nedbrytning tar allikevel lang tid sammenlignet med 
andre tiltak. Mikroorganismer i permafrostprøver har vist metabolsk aktivitet i 
temperaturer helt ned til -20 °C (Rike et al., 2003). Børresen (2003) har vist at 
ved å tilsette næringsstoffene ammoniumklorid og kaliumfosfat vil hastigheten 
og den totale nedbrytning av oljeforurenset jord øke. Et optimalt C/N forhold 
for nedbrytning av olje er 10, og US EPA (Environmental Protection Agency) 
har anslått et optimalt C/N/P forhold på 100/10/1 til 100/1/0,5 (Børresen og 
Rike, 2003). For et optimalt resultat anbefales det å tilsette en lav 
konsentrasjon av næringsstoffer. Det kan anslås at det bør tilsettes 50-400 mg 
NH4-N/kg.  
 
Utlekking av næringsstoffer kan føre til bedre vekstforhold for planter og alger, 
og dermed endre vegetasjonen i området. Utlekking til Isfjorden må overvåkes 
og nedbrytningseffekten dokumenteres. 
 
7.1.3 Oppgraving og deponering av forurenset masse 

Det kan eventuelt vurderes om forurensningen kan fjernes ved å grave den opp 
og deponere de forurensede massene. Oppgraving og deponering av 
forurensede masser er et tiltak som benyttes ofte. Fordelen med tiltaket er at 
forholdene på det forurensede området raskt forbedres. Dersom kilden er kjent 
og under kontroll er det heller ikke nødvendig med oppfølgende tiltak eller 
overvåkning. Ulempen er at oppgraving av massene kan føre til økt spredning 
mens tiltaket pågår. Oppgraving vil være et terrenginngrep, og kan også 
komme i konflikt med Svalbardloven om å beholde et uberørt miljø. I 
Colesbukta vil dette tiltaket kreve mye utstyr som kan være vanskelig å få på 
plass, samt at det kan være vanskeligheter med å få transportert ut og deponert 
de forurensede massene. 
 
Forurensede masser må leveres som oljeholdig avfall til et godkjent deponi, 
eller avhendes på annen måte som ikke strider med forurensningsforskriften 
kapittel 2. Dersom det blir aktuelt å mellomlagre masser må dette gjøres på tett 
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underdekke med mulighet for oppsamling av sigevann. Massene må i tillegg 
legges i telt, dekkes av presenning eller annet overdekke. Et alternativ er å 
deponere massene i en nedlagt gruve i Colesbukta. En risikovurdering av dette 
spesifikke tiltaket bør da utføres, og det må søkes om adgang til å deponere 
masser etter deponiforskriften. 
 
En person med miljøfaglig kompetanse bør være tilstede under tiltaket for å 
avgrense oppgravingen og for å påse at tiltaket utføres på en miljømessig riktig 
måte. 
 
7.2 Opprydding av skrot 

Det ligger mye gammelt trevirke, jernskrot, gamle drivstofftanker, metall, 
gamle pumpehus og to båtskrog på stedet. For å gjenopprette et tilnærmet 
naturlig miljø, bør skrot som ligger rundt omkring fjernes. All olje må være 
fjernet fra skrog, tanker og ledninger før disse flyttes på. Oljen må samles opp 
og destrueres. Skrotet må transporteres bort og deponeres på miljømessig 
forsvarlig måte. 
 
7.3 Tildekking med rene masser 

Det anbefales at områdene ved treplattingene (nordøst for båtskrogene) dekkes 
til med rene masser. Det kan også vurderes å dekke hele området med rene 
masser, enten som et eget tiltak eller som en avslutning av tiltaket med 
drensgrøfter. Miljørisikoen synker betraktelig ved tildekking med rene masser 
ved at oljeforurensningen blir liggende utilgjengelig og brytes sakte ned. 
 
Rene masse kan tas fra området rundt, eller det kan vurderes å bruke ren 
gråstein fra gruvemasser som befinner seg i Colesbukta. Dette må vurderes opp 
mot Svalbardloven som sier at det skal være uberørt natur.  
 
7.4 Skjerming av resipient 

I forbindelse med tiltak, uavhengig av hvilket, bør avskjærende grøfter 
etableres for å hindre oljesig til tidevannssonen og bekken nord for 
oljeforurensningen. Grøftene må fylles med oljebark, torv, absorberende 
bomullspølser eller annet oljeabsorberende materiale.  
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Fotografi av Sjakt Beskrivelse 

 

101 
Dyp til Grunnvann: 33 cm 
Dyp til telelag: 74 cm 
Prøvedyp: 25-35 og 60-65 (litt) cm 
Forurenset lag: 20 cm og nedover 
 
Sammenhengende oljeskimmer/film på 
grunnvannsspeil. Oljelukt i masser over 
grunnvann. Sort terrengoverflate. Sandig grus. 
Meget sterk oljelukt. Sterkere enn (111, 107, 
102, 112 og 113b). 

 

102 
Dyp til Grunnvann: 77 cm 
Dyp til telelag: 92 cm 
Prøvedyp: 55-60 og 70-80 cm 
Forurenset lag: 40 cm og nedover 
 
Grovere masser på toppen, deretter sandig grus, 
forurenset grovt lag og sandig grus helt ned. 
Grovt lag 40-55 cm: Markant lag med tydelig 
brun olje. Forurenset lag kun oppstrøms gropa. 
Tydelig oljeskimmer/film på grunnvannsspeilet. 
Moderat – sterk lukt av massene. 

 

103 
Dyp til Grunnvann: 16 cm 
Dyp til telelag: 60 cm 
Prøvedyp: 12-18 og 45-55 cm 
Forurenset lag: 12 cm og nedover 
 
Oljeskimmer/film på grunnvannsspeilet. Ikke 
sort på vannet. Meget sterk oljelukt-tilsvarende 
101. 
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104 
Dyp til Grunnvann: 17 cm 
Dyp til telelag: 50 cm 
Prøvedyp: 40-50 cm 
Forurenset lag: 13 cm og nedover 
 
Oljeskimmer/film på grunnvannsspeilet. Sort 
terrengoverflate. Gulaktig olje i massene. 
Mindre lukt. Lite finstoff i massene. 

 

105 
Dyp til Grunnvann: 25 cm 
Dyp til telelag: 60 cm 
Prøvedyp: 50-55 cm 
Forurenset lag: 17 cm og ned 
 
Sort terrengoverflate, oljeskimmer/film på 
grunnvannsspeilet. Meget sterk oljelukt fra 
massene. 
 

 

106 
Dyp til Grunnvann: 70 cm 
Dyp til telelag: 95 cm 
Prøvedyp: 80 cm 
Forurenset lag: 60 cm og ned 
 
60-65 cm: Vannførende lag, der forurensning 
har vært tidligere. Sandig grus, relativt lite 
finstoff.  
 
Brønn: GV106 
Ett rør. Bunnfilter 0,9 m ned i bakken. 10 cm 
over bakken.  
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107 
Dyp til Grunnvann: 33 cm 
Dyp til telelag: 62 cm 
Prøvedyp: 25-35 cm 
Forurenset lag: 23-25 cm 
 
Oljeskimmer/film på grunnvannsspeilet. 
Moderat til sterk oljelukt i masser over 
grunnvannsspeilet. Sandig grus, små trerester, 
noesn større småstein. Markant fargeforskjell på 
forurenset lag (mer grått). 

 

108 
Dyp til Grunnvann: 30 cm 
Dyp til telelag: 66 cm 
Prøvedyp: 60 cm  
Forurenset lag: 20 cm og ned 
 
Oljefilm/skimmer på vannoverflate. Annerledes 
utseende enn andre steder. Sort med noe 
lysebrunt. Meget sterk lukt fra massene – 
tilsvarende 101. Lite finstoff. 
 

 

109 
Dyp til Grunnvann: 28 cm 
Dyp til telelag: 65 cm 
Prøvedyp: 55-65 cm  
Forurenset lag: 21 cm og ned 
 
Sort terrengoverflate. Meget sterk oljelukt. 
Gulbrun oljeskimmer/film på grunnvannsspeilet. 
Sandig grus. Lite finstoff.  
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110 
Liten utstrømning av vann. Tele ved 88 cm 
Sandig grus. Ingen tegn til forurensning. 
 
Ikke prøvetatt 

 

111 
Dyp til Grunnvann: 20 cm 
Dyp til telelag: 50 cm 
Prøvedyp: 20 cm og 40-50 cm 
Forurenset lag: Ingen synlig forurensning 
 
Sandig grus med noe stein. Ingen lukt eller 
synlig forurensning. 

 

112 
Dyp til Grunnvann: 44 cm 
Dyp til telelag: 73 cm 
Prøvedyp: 65-73 cm  
Forurenset lag: 35 cm og ned 
 
Oljeskimmer/film på grunnvannsspeilet. Sandig 
grus. Meget sterk lukt fra massene. 
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Ikke fotografert 
 

113 
Dyp til Grunnvann: 58 cm 
Dyp til telelag: 89 cm 
 
Grovt lag ca. 50-65 cm. Trestokk ved 40-60 cm. 
Litt oljeskinn på noe av vannoverflaten. Sandig 
grus. Ingen oljelukt i massene. 
 
Ikke prøvetatt 

 

113b 
Dyp til Grunnvann: 66 cm 
Dyp til telelag: 87 cm 
Prøvedyp: 68 cm 
Forurenset lag: 50 cm og ned 
 
Sandig grus. Markant fargeforskjell 
(gråglinsende) i overgang til forurenset lag. 
Prøve tatt i grunnvannsspeilet. 

 

114 
Sjakt ved rørtrasé. Sort overflate. Sterkt 
forurensede masser. Oljeskimmer/film på vann-
overflaten. Forurensning kan stamme fra 
lekkasje på ledningsnettet. 
 
Ikke prøvetatt. 

Ikke fotografert 

115-117 
Sterkt forurensede masser. 115 minst forurenset 
av disse tre sjaktene. Forurensning har spredd 
seg helt bort til åpent vannspeil/bekk nord for 
båtskrogene. Mørke flekker på overflaten. 
Forurensning stammer mest sannsynlig fra 
lekkasje fra ledning, og også fra hovedområdet. 
 
Ble ikke prøvetatt p.g.a. dårlig tid på slutten. 
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