
 

Oslo 6.Oktober 2004

Statens Forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep,
0032 Oslo

Innsigelse til søknad fra Statens Vegvesen om tillatelse til mudring, graving og 
disponering av forurensede og rene masser i forbindelse med utbygging av 
E18 i Oslo (Bjørvikatunnellen). 

Vi viser til Vegvesenets søknad av mars 2004, lagt ut av SFT for offentlig høring i august 
2004, med underlagsdokumenter opprinnelig samt i ettertid gjort tilgjengelig på www.sft.no 
og www.vegvesenet.no.  Søknaden omfatter bygging av senketunnell i Bjørvika, med 
tilhørende etablering av gruntvannsdeponier for forurenset masse og tildekking av et 
700.000m2 stort område av sjøbunnen utenfor Ursvik-Hellvik i Nesodden med rene 
overskuddsmasser. 

Norges Naturvernforbund vil på det sterkeste fraråde at søknaden blir godkjent. Den 
inneholder en rekke alvorlige feilvurderinger og et uhyre svakt bakgrunnsmateriale hva 
gjelder naturtilstanden og effekter av tiltaket i Ursvik-Hellvik området som er tenkt brukt til 
Norgeshistoriens største massedeponering. Vi ber om at søknaden blir returnert til søker og at 
feil og mangler rettes opp for at det overhodet skal bli mulig å ta stilling til det foreslåtte 
tiltaket. 

De rene overskuddsmassene som er foreslått dumpet oppå ren sjøbunn ved Nesodden bør 
heller brukes for å dekke over sterkt forurenset sjøbunn i Oslo indre havn. Dette vil kunne gi 
en stor miljøgevinst. Søknaden inneholder gode initiativ for å ta hånd om de forurensete 
massene fra selve tunnelbyggingen gjennom innkapsling i nærområdet til utbyggingen, og det 
er svært synd for Oslo dersom dette gode anslaget ikke blir fulgt opp gjennom også å benytte 
anledningen til å innkapsle forurensning i andre deler av havna ved hjelp av de store 
mengdene rene overskuddsmasser som blir frigjort.

Vi har følgende hovedkommentarer:

Klassifisering av forurensningsgrader

Vi er enige i søkers vurdering av at skillet mellom rene og forurensete sedimenter bør settes 
mellom SFTs klasse 2 og 3, og at de forurensete massene bør behandles med forsiktighet. Så 
vidt vi kan se fra det fremlagte bakgrunnsmaterialet betyr dette imidlertid at eksisterende 
sjøbunn i området Ursvik-Hellvik stort sett må klassifiseres som ren. Det er ikke lagt frem noe 
materiale som peker i retning av at dypområdet utenfor Ursvik-Hellvik fungerer som 
kildeområde for miljøgifter, ei heller at det er noe akutt miljøgiftproblem for fauna i området. 
Det er dermed feil, misledende og på grensen til uhederlig å fremheve den omsøkte 
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dumpingen av leire i dette området som “tildekking av forurenset sjøbunn” og et viktig 
miljøtiltak, slik det gjøres gjentatte ganger i søknaden. 

Sedimenter som fungerer som kildeområder for miljøgifter finnes derimot i store deler av 
indre Oslo Havn, og i de store småbåthavnene og marinaene i indre Oslofjord.

Kartlegging av flora og fauna

Bedre kunnskap om nåtilstanden er nødvendig både for å kunne vurdere hvordan hele det 
omsøkte arbeidet kan gjennomføres mest mulig skånsomt, men også for å kunne overvåke 
effekter av tiltaket i etterkant.

Bjørvika- Bispevika

Vi savner her resultater fra prøvetakingen og undersøkelsen med ROV som ifølge søknaden 
skulle presenteres våren 2004. Vi savner også resultatene fra telling av fisk som vandrer inn 
og ut av Akerselva. Dette burde vært lagt ut som en del av underlagsmaterialet. Norges 
Naturvernforbund har ved tidligere anledninger mottatt informasjon fra blant annet NIVA-
forskere om at 1) fiskelivet i området de senere årene har tatt seg opp, 2) det eksisterer 
interessante arter (blant annet østers!) ved kaifrontene i Bjørvika-Bispevika.

Ursvik-Hellvik

Bunnfaunaundersøkelsen gjort av Veritas i dette området, presentert i rapport september d.å. 
er høyst mangelfull. Det er så vidt vi kan se kun tatt en grabbprøve for bunnfauna innenfor det 
foreslåtte dumpeområdet på 700.000m2, på én stasjon. De to andre prøvene omtalt som UH er 
lagt som referanseprøver litt utenfor dumpeområdet. I den eneste prøven som er tatt fra 
dumpeområdet, ble det til sammen funnet 1 individ (fordelt på 1 art). Det er altså dette 
materialet Statens Vegvesen mener vi skal basere en vurdering av Norgeshistoriens største 
tildekkingsprosjekt på?

Som Veritas selv påpeker i sin rapport (liten skrift, nederst på side 17), er det selvfølgelig ikke 
tilstrekkelig med én grabbprøve per stasjon, for å kunne karakterisere faunasamfunnet på 
stasjonen. Og på samme måte er det heller ikke tilstrekkelig med én enkelt stasjon i hele 
dumpeområdet, og kun to referansestasjoner.

Ut fra god biologisk forskningsskikk, burde det tas minst 3 replikater per stasjon, og være 
minst tre stasjoner per bunntype i området. Antall og plassering av bunntyper kunne 
kartlegges med ROV eller sonar, og må omfatte også en randsone på noen hundre meter rundt 
selve dumpeområdet. Ut fra bunnprofilen som kan leses i fremlagte kart for området, går det 
frem at det er opp til 30 meters variasjon i dyp innenfor dumpeområdet (60-90m dyp). Dette 
utgjør trolig forskjellige bunntyper hva gjelder fauna. Andre bunntyper finnes helt sikkert i 
randsonen som inkluderer blant annet Hellvikbanken (37m dyp) og flere andre slike grunner 
nord og øst for dumpeområdet. Det burde også legges inn stasjoner for å kartlegge faunaen i 
forskjellige dyp, der landmassivet Hellviktangen skråner ned mot dypområdet. 

I tilegg til videre vitenskapelige undersøkelser, må det systematisk hentes inn eksisterende 
kunnskap fra fiskerne i området. 
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Effekter på naturen av tiltaket

Bjørvika-Bispevika

Miljøgiftregnskapet som er lagt frem, indikerer tydelig at det blir en miljøgevinst i form av 
reduserte miljøgiftutslipp til Oslofjorden i årene etter tiltaket. Forutsetningen er som søker 
selv påpeker at man holder god kontroll på hele prosessen med å ta opp, flytte og 
sluttdisponere de forurensete massene. Det er også en forutsetning at oppvirvling holdes 
under kontroll, dersom området over gruntvannsdeponiene skal tas i bruk for båt- og 
fergetrafikk. Kilder på land må fås under kontroll. SFT bør bruke erfaringer blant annet fra 
Operautbyggingen og fra oppryddingsprosjektet i Sandefjord til å stille detaljerte krav, slik at 
det blir mindre muligheter for dårlig utførelse av en på papiret god plan.

Vi vil som i tidligere høringer for operautbyggingen og NOAH Langøya stille et spørsmål ved 
om utslipp til luft er forsvarlig håndtert. Det foreligger vitenskapelig litteratur som tilsier at 
oppgraving og omdisponering av forurenset masse og sediment kan frigjøre uventet store 
mengder miljøgifter til luft. Vi foreslår at det innarbeides overvåkingsprogram for dette, og at 
det stilles krav om at tiltak for å redusere luftutslipp må innføres, dersom det viser seg 
underveis at dette er et problem.

Effekter på marint liv av de fysiske inngrepene under anleggsarbeidet er ikke tilstrekkelig 
belyst. Av det som burde vært diskutert er om støy fra anleggsprosessen vil skremme fisk bort 
fra området og lage en barriere mot fiskevandring ut og inn av Akerselva. Hvis så, hva kan 
gjøres for å bøte på dette? Det burde også vært vurdert om eventuelle verdifulle stedegne 
bunnfaunatyper som østers burde tas opp før tiltaket og så senere gjenutsettes i området, eller 
på annen måte vernes.

Ursvik-Hellvik

Grunnlagsmaterialet som er lagt frem tilsier ikke at den planlagte tildekkingen av 700.000m2 
sjøbunn utenfor Nesoddlandet vil ha noen som helst positiv miljøeffekt. 

For det første vil tiltaket føre til en total og akutt nedslamming av eksisterende bunnfauna i 
området, både i selve dumpeområdet og i randsonen. Her ligger potensielt verdifulle områder, 
trolig spesielt på grunnene. Det vil ta mange år for bunnfauna å gjenetablere seg, og 
eventuelle eksisterende mikrohabitater (ujevnheter, biologiske strukturer, steiner,  gjenstander 
som kan fungere som kunstige rev osv) vil være dekket til og dermed utilgjengelige.

For det andre er eksisterende bunnfauna truet av oksygensvikt heller en av miljøgifter. Det er 
liten grunn til å tro at tilførsel av en meter leire vil kunne bedre stort på situasjonen for 
bunnfaunaen. Hvordan dette skal kunne skje må i tilfelle forklares i søknaden.
 
Vi har heller ingen garanti for at massene som skal brukes som dekkmasse er noe renere enn 
sjøbunnen som allerede ligger der i dag. Prøvene av massene som ligger der i dag tilsier at de 
holder seg godt innenfor SFTs klasse 2. De rene massene som skal legges på skal kunne være 
helt opp til grensen for klasse 3. Dersom massene som legges på faktisk viser seg å være 
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renere, vil overflatelaget imidlertid i løpet av kort tid igjen forurenses av tilsig fra de mer 
forurensete deler av fjorden, slik at denne gevinsten av tiltaket også fort blir lik null.

Med vennlig hilsen
Norges Naturvernforbund

Tore Killingland (s) Per-Erik Schulze
Generalsekretær Fagrådgiver, miljøgifter 

Tlf 92 02 10 60 
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