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undersøkelse (fase 1) i forbindelse med utvikling av felt S12, S13 og S14 i Ski sentrum.
I henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 skal tiltakshaver før terrenginngrep vurdere om det aktuelle området
kan inneha forurenset grunn. Foreliggende rapport er en innledende miljøteknisk undersøkelse (fase 1) som er utført
for å vurdere om det kan være forurenset grunn på eiendommene. En innledende miljøteknisk undersøkelse (fase 1)
omfatter innsamling og vurdering av tilgjengelig informasjon vedrørende lagring, bruk og mulig deponering av helseog/eller miljøskadelige stoffer på den aktuelle eiendommen.
Den historiske kartleggingen viser at området har blitt benyttet til aktiviteter som assosieres med mulig
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oljetanker og oljefyringsanlegg innenfor området. Det er i tillegg gjort funn av forurensning på bensinstasjonen.
Det har ikke fremkommet informasjon om større lekkasjer eller hendelser som kan ha forårsaket mulig forurensning
på eiendommene, foruten om registrert forurensning på bensinstasjonen. I tidligere utførte miljøgeologiske- og
geotekniske undersøkelser på området er det registrert fyllmasser, og siden eiendommene ligger sentrumsnært er
det en generell mistanke om at fyllmassene kan være forurenset.
Da det foreligger mistanke om forurenset grunn er det i henhold til kravene i forurensningsforskriften kapittel 2
behov for miljøtekniske feltundersøkelser før eventuelle tiltak igangsettes på området. Det bemerkes at det for Shellstasjonen allerede er utført miljøtekniske undersøkelser og utarbeidet en tiltaksplan.
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1 Innledning

Innledning
Multiconsult er engasjert av Ski sentrum Utvikling v/Stor-Oslo Eiendom AS for å utføre en innledende
miljøteknisk undersøkelse (fase 1) i forbindelse med utvikling for felt S12, S13 og S14 i Ski sentrum.
Områdeplanen for Ski sentrum angir sentrumsformål innenfor feltene S12-S14 som nå
detaljreguleres. Det vil si at det allerede ligger rammer for en bymessig utnyttelse med boliger,
forretninger, kontor og tjenesteyting.
Foreliggende rapport er en innledende miljøteknisk undersøkelse (fase 1) for å vurdere om det kan
være forurenset grunn på de aktuelle eiendommene. Rapporten inneholder en beskrivelse av
grunnforholdene på eiendommen, eiendomshistorikk og tidligere virksomhet, samt resultatene fra
undersøkelsen.

1.1

Målsetning
Formålet med en fase 1 undersøkelse er å innhente og vurdere opplysninger om områdets historikk
for å se nærmere på hva slags forurensning som kan forventes og om det er særlige steder som bør
undersøkes grundigere enn andre. Resultatet av fase 1 undersøkelsen vil danne grunnlag for
detaljplanlegging av en fase 2 feltundersøkelse.

1.2

Begrensninger
Informasjonen som fremkommer i denne rapporten er basert på informasjon fra oppdragsgiver og
eksterne tredjeparter. Multiconsult forutsetter at mottatt informasjon fra eksterne parter og kilder
ikke er beheftet med feil.
Multiconsult påtar seg ikke ansvar dersom det på et senere tidspunkt avdekkes ytterligere
forurensning eller annen type forurensning enn det som er beskrevet i denne rapporten.

2

Innledende undersøkelse (fase 1)

2.1

Utført undersøkelse
En innledende miljøteknisk undersøkelse (fase 1) omfatter innsamling og vurdering av tilgjengelig
informasjon vedrørende lagring, bruk og mulig deponering av helse- og/eller miljøskadelige stoffer på
den aktuelle eiendommen.
I dette tilfellet ble følgende kartlegging foretatt:
 Innhenting av tilgjengelig informasjon fra nettbaserte databaser
(grunnforurensningsdatabase, ulike miljødatabaser, NGUs kartdatabaser)


Sjekk av historiske flyfoto (fra nettbaserte kartsider) som kan fortelle noe om områdets
oppfyllingshistorikk, bebyggelse og områdets historiske bruk.



Gjennomgang av saksdokumenter fra Ski kommunes byggesaksarkiv for innhenting av
informasjon vedrørende tidligere aktiviteter, tekniske installasjoner, og mulige opplysninger
om forurensningssituasjoner (spill/søl) på eiendommen.



Informasjon fra Ski kommune v/Plan, byggesak og geodata vedrørende oljetanker



Gjennomgang av Multiconsults rapportarkiv og andre tilgjengelige rapporter



Befaring på området
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Eiendoms- og områdebeskrivelse
Eiendommene er lokalisert i Ski sentrum i Ski kommune. Området grenser til Åsenveien i nord,
Jernbaneveien i vest, og Sanderveien i øst. Like vest for Jernbaneveien ligger Ski storsenter. På de
aktuelle eiendommene er det i dag en blanding av næring og boligbygg. Nærområdet er dominert av
leilighetsbygg, butikker og kontorer. Figur 1 viser et kart med lokaliseringen av eiendommene og
figur 2 viser et flyfoto over eiendommene.

Figur 1 Kartutsnitt av Oslo. Lokaliseringen av eiendommene er vist med rød markering (Kartkilde:
Geodata AS).
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Figur 2 Flyfoto over området, hvor området som skal detaljreguleres er markert med rødt (Kartkilde: Geodata
AS).

2.3

Grunnforhold
Kart fra NGUs berggrunnsdatabase angir at berggrunnen i området består av diorittisk til granittisk
gneis. NGUs løsmassedatabase angir at løsmassene i området består av fyllmasser som er tilført eller
sterkt påvirket av menneskers aktivitet.
De nærmeste resipientene er Finstadbekken som går i rør under jernbanesporet omtrentlig 350
meter sørvest for området, Kapelldammen som er lokalisert omtrentlig 600 meter nord, og et mindre
tjern omtrentlig 500 meter sør. Det er lokalisert en terskel omtrent ved Norbyveien bro, og denne vil
bidra til å hindre avrenning på sørsiden.

2.4
2.4.1

Tidligere grunnundersøkelser
Utført av Multiconsult
Geotekniske undersøkelser
Det er tidligere utført flere geotekniske grunnundersøkelser i området, som er oppsummert i notat
fra Multiconsult (ref. rapportnummer 10208299-RIG-NOT-01, datert 24.10 2018). I notatet blir det
opplyst at løsmassene på deler av området blant annet består av fyllmasser og tørrskorpeleire.
Miljøgeologiske undersøkelser
Multiconsult har gjort undersøkelser i forbindelse med bensinstasjonen på området, og i
Multiconsults rapportarkiv er det funnet tre rapporter som omhandler bensinstasjonen.
I en undersøkelse fra 1996 (ref. rapportnummer 43792-1, datert 12.mars 2016) ble det funnet
sandige masser med til dels høyt innhold av oljerelaterte hydrokarboner. Siden det var tette masser i
grunnen og observert forurensning var begrenset til sanden i tankgropen ble forurensningen
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liggende, med merknad om at oljen vil brytes ned biologisk over tid. Videre er det vurdert som ikke
nødvendig med ytterligere undersøkelser eller tiltak, med mindre det skjer en bruksendring ved eller
overbygging av området ved tankgropen.
I 2004 utarbeidet Multiconsult en rapport (ref. rapportnummer 100164.69-1, datert 29.juli 2004)
som inneholder resultater fra en forenklet miljøundersøkelse hvor det ble utført enkle gassmålinger i
kummer og pumper uten å detektere tegn til større oljeforurensninger.
Videre har det blitt utført en miljøteknisk grunnundersøkelse og laget en tiltaksplan for stasjonen på
oppdrag for ST1 Norge AS i januar 2018 (ref. rapportnummer 10201105-RIGm-RAP-001). Rapporten
ble laget i forbindelse med at ST1 Norge AS planla å selge eiendommen Jernbaneveien 12, hvorpå de
ønsket å avslutte og rydde opp etter sin virksomhet mht. drivstoffteknisk aktivitet. Multiconsult var
engasjert for å utføre en orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse. Undersøkelsen avdekket
sterkt oljeforurensede masser i tidligere tankgroper som ikke er sanert samt ved tidligere pumper.
Det ble registrert oljelukt i 10 av 26 undersøkte prøvepunktene. Det var ingen tegn til
oljeforurensning i borpunkter som lå forholdsvis nær kildeområdene til forurensningen, og dette
tyder på at forurensningen har begrenset utstrekning/spredning. Det er utarbeidet en tiltaksplan for
håndtering av massene ved et fremtidig tiltak på eiendommen.
2.4.2

Utført av andre
Asplan Viak utarbeidet en miljøgeologisk vurdering for Jernbaneveien 14 i 2017 (ref. rapportnummer
614705-01- Miljørapport Jernbaneveien Ski, datert 28.06.2017). I rapporten står det at all
næringsaktivitet (blant annet fra trykkeri) på eiendommen har vært «tørr» virksomhet uten utslipp til
grunnen av avløps- eller prosessvann. En oljetank på eiendommen ble tatt ut av bruk for noen år
siden og fjernet. Rapporten konkluderer med at det ikke er grunn til å anta at det er forurenset grunn
innenfor tomteområdet.

2.5

Registreringer og vurderinger

2.5.1

Eiendomshistorikk
De mest relevante funnene fra gjennomgangen av tilgjengelige saksdokumenter fra byggesaksarkviet
til Ski kommune med tanke på mulig forurensning og/eller forurensningskilder er beskrevet
nedenfor.
Figur 13 viser et flyfoto med plassering av de mest relevante funnene, og Figur 14 viser et kart med
plassering av de mest relevante funnene hvor matrikkelinfo er inkludert.
Gnr./bnr. 134/344


I en sak vedrørende oppføring av «Ski Amfi II» fra 1987 fremgår det at grunnforholdene besto av
fyllmasser og tørrskorpeleire ned til ca 2,5 meter, og deretter bløt leire videre ned (kvikkleiere).



Fra ulike saksdokumenter, blant annet fra 2005, fremgår det at det har vært/er et bilpleieanlegg
på eiendommen, «Ren bil, Ski» (tegning av plassering er vist i Figur 3). Under søknad «melding
om tiltak som ikke krever søknad og tillatelse i kvartal 16» står det at parkeringsområder som i
dag eies av Thon tidligere har blitt brukt til vask av biler.
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Figur 3 Saksdokument fra 2005 hvor området for bilpleie er markert (kilde: byggesaksarkivet til Ski
kommune).



I 2010 er det en sak vedrørende skjemmende lagring og fremsatt krav om opprydding og
redegjørelse vedrørende håndtering av kassert EE avfall.



I 2006 er det søkt om fjerning av trafokiosk samt montering av ny.

Gnr./bnr. 134/127


Det fremgår fra saksdokumenter at eiendommen har vært brukt til transport til Gran Bryggeri. I
tillegg er det en byggesak om nedgravd oljefyringstank på 3200 i tilknyttet bygg brukt av Østlands
blad.



I saksdokumenter fra 1954 fremgår det at Østlands blad har hatt trykkeri i bygget.



Det er en byggesak fra 1968 om etablering av verksted for reparasjon av motorsykler. Det er ikke
kjent om søknaden ble innvilget.

Gnr./bnr. 134/160:


Follo fjernvarme AS på eiendom for Ski Elektriske AS har søkt om plassering av midlertidig
energisentral for fjernvarme.

Gnr./bnr. 135/119:


I 2017 er det søkt om å etablere nedgravde avfallsløsninger i Jernbaneveien 18A-C

Gnr./bnr. 134/17 (Shell).


Byggesak fra 1959 om opprettelse av bensinstasjon, deretter saksdokumenter om oppføring av
selvbetjente pumper i 1970, vaskeplass og takoverbygging i 1969, propanskap i 1991, lagring av
petroleum og olje i perioden 1967-1990, selvvaskeplasser i 1997, ombygging og tilbygg til
bensinstasjonen i 1997 og utskifting av oljeutskiller og nytt sandfang i 2008
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Gnr./bnr. 134/160 (antatt at saksdokumentene gjelder bygg på naboeiendom 135/120 eller 134/199)


Det fremgår av tegninger i saksdokumenter fra 1950 at det har vært et rom for lagring av kull i
kjelleren i bygg på eiendommen.



I saksdokumenter fra 1981 fremgår det at det har vært brann i bygget til Ski Elektriske AS.

Gnr./bnr. 134/199


Det er registrert en sak i 1961 om oppføring av nybygg med formål «vaskeri». Det er
Østlandsvaskeriet AS/ Follo Vaskeri som har holdt til her.



I 1961 ble det søkt om installering av et oljefyringsanlegg med en 15 000 liter nedgravd oljetank
(Figur 4).

Figur 4 Saksdokument fra 1961 for installering av et oljefyringsanlegg med tilhørende oljetank (kilde:
byggesaksarkivet til Ski kommune).
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I en sak fra 1982 er det søkt om et påbygg til det eksisterende vaskeriet (tegning vist i Figur 5),
hvorav det på tegninger er markert et nytt fyrrom vegg-i-vegg med det eksisterende fyrrommet
(Figur 6).

Figur 5 Saksdokument fra 1982 hvor området for vaskeri og påbygg er markert (kilde: byggesaksarkivet til Ski
kommune).

Figur 6 Saksdokument fra 1982 hvor eksisterende- og nytt fyrrom i vaskeriet er vist (kilde: byggesaksarkivet til
Ski kommune).
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Gnr./bnr. 134/184


Norske Esso søkte i 1958 om oppføring av et oljefyringsanlegg med en tank på 6000 l ved Ski
Samvirkelag (Figur 7). Fra videre saksdokumenter fremgår det at en oljetank ble tatt i bruk i 1960.
Det er ikke vist hvor tanken ble lagt, og det er usikkert om den fortsatt ligger der i dag. I senere
saksdokumenter fra 2006 er oljetanken markert som «ikke i bruk», men det fremgår ikke fra
saksdokumentene om den er sanert og fjernet (Figur 8). I samme dokumentmappe står det at det
Sentrum borettslag (gnr-/bnr: 134/193) er tilknyttet sentralt fyringsanlegg.

Figur 7 Saksdokument fra 1958 angående montering av oljetank ved Ski Samvirkelag (kilde: byggesaksarkivet
til Ski kommune).
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Figur 8 Saksdokument fra 2006 med tankdetaljer for oljetanken på eiendommen (kilde: byggesaksarkivet til Ski
kommune).



2.5.2

Videre er det søkt om oppføring av en trafokiosk på eiendommen.

Historiske flyfoto
Tabell 1 viser en gjennomgang av historiske flyfoto og kart tilgjengelig på finn.no fra 1884 frem til
dagens situasjon. Det bemerkes at et lite område i nordvest ikke er markert i avgrensningen for
flyfotoenesom er markert med blå i tabell 1. Området er under 50 m2, og er en del av jernbaneveien.
Tabell 1 Gjennomgang av historiske flyfoto og kart fra 1884 og frem til dagens situasjon (Flyfoto og kart fra
Finn.no)

Historisk kart fra 1884 viser at det på
området er jorder eller udyrka mark
uten bygninger.
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Flyfoto fra 1956 viser jorder, mindre
veier og hus/bygg på området.

På flyfoto fra 1978 kan man se at
bensinstasjon er oppført vest på
området, det har blitt etablert større
parkeringsplasser og flere bygg, og
landbruksarealet er redusert.

På flyfoto fra 2002 har
bensinstasjonen siden forrige flyfoto
gjennomgått en ombygging med
utvidet utstrekning sørover. Videre
har det blitt oppført flere
parkeringsplasser og
byggningsmassene er endret særlig i
nord, hvor flere småbygg er gjort om
til større sammenhengende bygg.
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På flyfoto fra 2008 er det synlig at det
er oppført et bygg i nordøst der det
tidligere var parkeringsplass. Videre er
det ingen større synlige endringer fra
flyfotoet fra 2008 og frem til dagens
situasjon

2.5.3

2008

Funn i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase
Eiendommer like nord for Åsenveien er registrert i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase
med lokalitetsnavn «Ski sentrum kvartal 13 og 14», og er registrert med akseptabel forurensning
med dagens areal og resipientbruk. Det er oppgitt at forurensningen er av total hydrokarbon (THC),
og at det er fjernet ved tiltak. Figur 9 viser et utsnitt over registreringer i
grunnforurensningsdatabasen.

Figur 9. Bilde fra Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase på nett for de aktuelle eiendommene og
naboområder. Eiendommen nordvest for det aktuelle området har registrert forurensning (kartkilde: Geodata
AS og miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase på WMS).

10208299-RIGm-RAP-001

23.august 2019 / 01

Side 15 av 20

Ski sentrum syd
Innledende miljøteknisk undersøkelse (fase 1)

2.5.4

multiconsult.no
2 Innledende undersøkelse (fase 1)

Funn i oljetankregister
Det ble innhentet informasjon vedrørende nedgravde oljetanker på de aktuelle eiendommene fra Ski
kommune. I epost datert 14.08 sendte Helge Klevengen i miljøteamet ved Plan, byggesak og geodata
i Ski kommune en oversikt over registrerte tanker i området. I eposten skriver han at registreringen
baserer seg i hovedsak på opplysninger fra tankeier, og at det derfor kan være tanker som både er
fjernet eller ikke er registrert. Tabell 2 gir en oversikt over registrerte tanker:
Tabell 2 Registrerte tanker på eiendommene, informasjon oversendt fra Ski kommune v/Plan, byggesak og
geodata.

Gatenavn
Jernbaneveien
Jernbaneveien
Jernbaneveien
Jernbaneveien
Jernbaneveien
Jernbaneveien
Jernbaneveien
Jernbaneveien
Jernbaneveien
Jernbaneveien
Jernbaneveien
Jernbaneveien
Åsenveien
Sentrumveien
Sentrumveien

2.5.5

HusnrBokstav
Gnr Bnr Type
12
134
17 1GUP
12
134
17 1GUP
12
134
17 DST
12
134
17 GUP
12
134
17 DST
12
134
17 1GUP
12
134
17 1GUP
12
134
17 1GUP
12
134
17 1GUP
12
134
17 1GUP
14 A
134 127 Stål
16
134 184 Stål
3
134 137
9A
134 193 1GUP
10
134 199 GUP

Status
I bruk
I bruk
Sanert/ Fjernet
I bruk
Sanert/ Fjernet
I bruk
I bruk
I bruk
I bruk
I bruk
Ikke i bruk
Ikke i bruk

Installert
01.01.1997 00.00.00
01.01.1997 00.00.00
01.01.1981 00.00.00
01.01.1990 00.00.00
01.01.1981 00.00.00
01.01.1997 00.00.00
01.01.1997 00.00.00
01.01.1997 00.00.00
01.01.1997 00.00.00
01.01.1990 00.00.00

Ikke i bruk
I bruk

01.01.1988 00.00.00

Informasjon fra befaring
Det ble utført en befaring på området 9. juli 2019. Under befaringen ble det blant annet observert
lufterør og kummer til tanker tilhørende bensinstasjonen, lagring av diverse skrot generelt på
området og et oppsett av containere med lagring av avfall utenfor Ski Elektriske.
Videre ble det observert at Hageland har butikk/utsalg med et tilhørende bygg merket «Drivhuset»,
som ifølge Østlandets Blad har eksistert i over 30 år. Drivhus/Gartneri er forbundet med mistanke om
forurenset grunn på grunn av mulig bruk av plantevernmidler og miljøgifter. Men ut ifra historiske
flyfoto og info fra den miljøgeologiske rapport fra eiendommen utarbeidet fra Asplan Viak fremgår
det at det kun har vært plantesalg og ikke produksjon.
Det ble ikke observert lufterør eller var synlige tegn til oljetanker under befaringen. Mesteparten av
området har asfaltdekke, men det er også mindre grøntområder rundt flere av byggene. Terrenget er
forholdsvis flatt. Bilder fra befaringen er vist i figur 10-12.
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Figur 10 Bilder av tanker og pumper til bensinstasjonen tatt på befaringsdagen 9.juli 2019

Figur 11 Bilde av parkeringsområde nordvest på området tatt på befaringsdagen 9.juli 2019
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Figur 12 Bilder av containere utenfor Ski Elektriske AS tatt på befaringsdagen 9.juli 2019

3

Konklusjon innledende undersøkelse og videre anbefalinger
Den historiske kartleggingen viser at eiendommene i S12-S14 har blitt benyttet til aktiviteter som
assosieres med mulig grunnforurensning. De viktigste av disse er:


Drift av bilvaskeri og vaskeri



Trykkeri



Bensinstasjon med tilhørende drivstofftekniske installasjoner



Oljefyringsanlegg med oljetanker



Lagring av kull

Figur 13 viser et flyfoto med omtrentlig plassering av de mest aktuelle forurensningskildene funnet i
den innledende undersøkelsen. Figur 14 viser tilsvarende markeringer, men har et kart som
bakgrunnbilde i stedet for flyfoto, samt markert matrikkelinfo.
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Figur 13 Flyfoto over området som viser omtrentlig plassering av de mest aktuelle forurensningskildene

Figur 14 Kart over området som viser omtrentlig plassering av de mest aktuelle forurensningskildene, samt
matrikkelinfo
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Det er ikke registrert forurensning i grunnforurensningsdatabasen på området. Det har ikke
fremkommet informasjon om større lekkasjer eller hendelser som kan ha forårsaket mulig
forurensning på eiendommene, foruten om registrert forurensning på bensinstasjonen. Videre
foreligger det informasjon om at det innenfor området er- eller har vært flere oljefyringsanlegg,
nedgravde oljetanker, bilvaskeri og vaskeri. Det er registrert fyllmasser under tidligere utførte
miljøgeologiske- og geotekniske undersøkelser på området, og siden eiendommene ligger
sentrumsnært er det en generell mistanke om at fyllmassene kan være forurenset. Fase 1
undersøkelsen viser at det både er mistanke om- og påvist forurenset grunn innenfor området som
skal detaljreguleres.
Da det foreligger mistanke om (og påvist) forurenset grunn er det i henhold til kravene i
forurensningsforskriften kapittel 2 behov for miljøtekniske feltundersøkelser før eventuelle tiltak
igangsettes på området. Det bemerkes at det for Shell-stasjonen allerede er utført miljøtekniske
undersøkelser og utarbeidet en tiltaksplan.
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