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1. SAMMENDRAG

Ekstremværet under stormen Synne i desember 2015 synliggjorde behov for  tiltak i Launessundet.
Det ble stor vannføring og høy vannstand i Tengsvågen og landkarene på Launes 3 bru ble
undergravd. Det ble derfor iverksatt midlertidige tiltak for å opprettholde togframføring.

Med bakgrunn i dette er det sett på permanente tiltak for å oppnå mer vanngjennomstrømming og
sikker togfremføring. Ved å grave ut masser og bygge en ny bru, Launes 3, oppnås vesentlig større
tverrsnitt og en bedring av flomsituasjonen i Tengsvågen. I arbeidet med tiltaksplanen viste det
seg raskt at en forlengelse av brukonstruksjonen ved Launes 3 og fjerning av masser ville gi gode
resultater sett opp mot målsettingene prosjektet har styrt etter. Et viktig premiss for arbeidet har
vært fastsatt må l om bygging allerede i 2017. Behovet for rask fremdrift gjør at tiltaksplanen går
langt i å foreslå konkrete løsninger.

Dagens jernbanefylling består av sprengstein, og estimert mengde som skal graves bort er
5700m3. Dette gir en forbedret vanngjennomstrømming under Launes 3 på over 1000%, og samlet
for Launessundet på 227%.

Hovedkonklusjonen fra hydrologiske beregninger er at tiltakene ved lavvann (LAT) reduserer
vannivået i Tengsvågenmed 2.3 meter ved en 200-års flom i Bjerkreimsvassdraget i forhold til
dagens situasjon. Tilsvarende reduserer tiltakene vannivået i Tengsvågen med 0.9 meter ved
høyvann (stormflo med returperiode 200 år) Videre viser hydrologiske beregninger at
strømningshastigheten ved Launes 3 brua reduseres fra 5-6 m/s til 3-4 m/s som følge av ny bru og
åpning av Launes-sundet for mer vanngjennom-strømning. Dette viser at tiltakene har god effekt
på både reduksjon av vannivå i Tengsvågen og strømningshastigheter. Forøvrig vises det til
hydrologisk rapport i vedlegg 7.

Dagens Launes 3 jernbanebru er en ett-spenns stålbjelkebru med spennvidde ca. 10.6 meter, som
planlegges erstattet med en to-spenns bru med spennvidder hhv. 26.0 meter og 28.0 meter,
totallengde 54.0 meter. Spennvidder og brulengde er optimalisert og tilpasset stedlige forhold.
Viktige forutsetninger er eksisterende landkar på Launes 2 og 3, den nærliggende gangbru med
landkar og ønske om økning av tverrsnittet i Launes-sundet for å forbedre flomsituasjonen i
Tengsvågen.

Ny bru Launes 3 forutsettes fundamentert på borede utstøpte peler til fjell i alle akser. Borede
utstøpte stålrør er vurdert som den best egnede peletypen for denne brutypen på grunn av stedlige
forhold. En sprengsteinsfylling forutsetter fundamentering som ivaretar stabilitet under boring og
sikker forankring av peler i fjell. Dagens fylling tilfredsstiller ikke teknisk regelverk sine krav til
stabilitet under bygging. Selve bruoverbygningen forutsettes utført som ståltrau med
overforliggende bjelker/vanger og gjennomgående ballastpukk, tilsvarende ny Launes 1
jernbanebru. Bruoverbygning av ståltrau er vurdert som den best egnede brutypen ettersom den
gir størst frihøyde under brua. Ståltrau oppfyller krav om rask byggetid og krav om
gjennomgående ballastpukk. Det er også et element at tilsvarende brutype blir benyttet på
nabobrua Launes 1. Ny bru Launes 1 ble montert  i slutten av august 2016.

 Det må etableres en friksjonsplate for nedføring av bremsekrefter til grunn i forbindelse med ny
bru. Dette blir det tatt hensyn til i videre detaljplanlegging og prosjektering. Ny bru forutsettes å
bli montert som «byggesett» av prefabrikkerte elementer transportert på lekter via sjøveien, og
løftet på plass via kranfartøy i løpet av to togfrie perioder på henholdsvis 72 og 96 timer.
Brukonstruksjonen og fundamenter av prefabrikkerte elementer er valgt for å redusere byggetiden
og behov for tog-frie perioder mest mulig.
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Det er utført innledende undersøkelser og kartleggingsarbeider med hensyn på forurenset grunn,
forurenset sediment inkl. kartlegging av naturtyper i sjøen i området rundt tiltaksområdet, samt
kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i eksisterende brukonstruksjon som skal rives. Det ble
påvist forurensede masser og sediment i tiltaksområdet. Supplerende prøvetaking av masser,
sediment og boreslam vil bli utført i byggefasen parallelt med grave- og anleggsarbeidene.
Resultatene av prøvene vil avgjøre hvordan masser, sediment og boreslam skal håndteres og
disponeres i henhold til gjeldende lovverk. Det ble ikke avdekket helse- og miljøskadelige stoffer i
rivningsmaterialer, og det ble ikke funnet verdifulle naturtyper (ref. naturmangfoldloven) i sjøen
ved tiltaksområdet som må tas hensyn til ved gjennomføring av anleggsarbeidene.

Det skal utarbeides et miljøprogram som fastsetter miljømål for prosjektet. Det skal sikre at miljø
blir ivaretatt ved prosjektgjennomføringen og at gjeldende lovverk blir fulgt. I byggeplanfasen vil
det bli utarbeidet en miljøoppfølgingsplan (MOP) som skal beskrive hvordan miljøprogrammets
miljømål skal følges opp samt beskrive konkrete avbøtende tiltak.

De nødvendige hydrologiske og grunntekniske forhold har vært kartlagt i arbeidet med
tiltaksplanen. Tiltakene som anbefales forankres i en koordineringsgruppe bestående av
representanter fra Eigersund kommune, JBV, NVE, Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland
fylkeskommune. Anbefalingen overleveres deretter til kommunal behandling. Tiltaksplanen skal
være forankret før arbeidet med flomsikring startes opp.

2. INNLEDNING

I desember 2015 inntraff uværet Synne og førte med seg stor flom og vannrelaterte skader på
bygninger og infrastruktur, blant annet i områder i og rundt Egersund. Uværet medførte skader på
jernbanens brukonstrukasjon over Launessundet ca 1,5 km nordvest for Egersund stasjon. Uværet
førte også med seg høy vannstand på innsiden av brukonstruksjonene i Tengsvågen. Åpningene i
eksisterende jernbanefylling ga ikke tilstrekkelig vanngjennomstrømming ved slikt ekstremvær.
Dette har aktualisert flomsikringstiltak i Launes-sundet. Jernbaneverket har derfor sett på tiltak
som kan forbedre flomsituasjonen i Launes-sundet, samtidig med at Launes 3  må skiftes ut på
grunn av erosjonsskadene som oppsto under uværet Synne.

For å opprettholde togtrafikken på Sørlandsbanen ble erosjonsskadene raskt midlertidig utbedret
ved å sette opp rørspunt, plastre og understøpe erosjonsskadede landkar.

Rambøll har fått i oppdrag å lage en tiltaksplan med mål om å finne løsninger som gir  bedre
vanngjennomstrømming i Launessundet. Rapporten ender ut med en anbefaling om valg av
løsning.

Figur 2.1 viser kartutsnitt fra tiltaksområdet, og tiltaksområdet for Launes 3 er merket med rød
ring på figur 2.1. Selve brua som planlegges utskiftet er merket med rød pil på figur 2.2. Figur 2.3
viser oversiktsbilde av tiltaksområdet ved Launessundet med kommunal gangbru nærmest. Figur
2.4 viser eksisterende stålbjelkebru som planlegges utskiftet.
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Figur 2.1 Tiltaksområde er merket med rød sirkel.

Figur 2.2 Brua som planlegges utskiftet er merket med rød pil Launes 3.
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Figur 2.3 Oversiktsbilde som viser tiltaksområde ved Launessundet, kommunal gangbru nærmest.

Figur 2.4 Eksisterende Launes 3 stålbjelkebru som planlegges utskiftet.
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3. NÆRMERE OM BAKGRUNN

Jernbaneverkets tiltak i Launessundet er både et prosjekt for ny brukonstruksjon og et tiltak for å
øke vanngjennomstrømming. Isolert sett kunne konstruksjonen over Launessundet vært
gjennomført som en langt enklere og mindre konstruksjon, men fordi det var enighet om at tiltaket
også skulle bedre vanngjennomstrømmingen gjennom Launessundet og følge de krav NVE satt, ble
tiltaket dimensjonert deretter. Jernbaneverkets anbefalte tiltak følger vedtak som ble fattet i
Eigersund kommune i planteknisk utvalg 5.4.2016.

1. Det nedsettes en styringsgruppe (senere omdefinert til koordineringsgruppe da dette er
riktig benevnelse) og en arbeidsgruppe der også Eigersund kommune er representert (…).

2. Koordineringsgruppen anbefaler tiltak for flomsikring senest 1.8.2016 (senere forlenget til
8.9)

3. Høsten 2016 blir det oppstart av detaljprosjektering og byggeplan for de godkjente
tiltakene for ferdigstillelse av tiltakene i 2017

4. Jernbaneverket har bekreftet i brev av 14.3.16 at de har de nødvendige fullmakter til å
gjennomføre dette prosjektet, og vil benytte disse fullmaktene til å sikre at prosjektet blir
gjennomført innen utgangen av 2017. Prosjektet omfatter også alle nødvendige tiltak som
må gjennomføres for at vann gjennomstrømmingen skal bli slik NVE anbefaler.

5. Jernbanekonstruksjonen skal ivareta NVE sine anbefalinger for vanntilførsel slik at Eiebukta
sikres mot flom. Launes 1, 2 og 3 ses på i sammenheng. Tiltak utover Launes 1 vil være
søknadspliktige, og det stilles krav ved godkjenning av Launes 2 og 3 at NVE sine
anbefalinger fullt ut ivaretas.

NVE sitt krav knyttet til tiltaket i Launessundet er at gjennomføring av tiltaket ikke skal føre til en
forverring av situasjonen. Det ble bestemt å se utover det krav NVE satt og søke løsninger som ga
mest mulig vanngjennomstrømming gitt de forutsetninger som ble satt av eksisterende
brukonstruksjon, grunnforhold og krav til oppe tid på Sørlandsbanen.

4. TILTAKET

Tiltaket innebærer en lengre brukonstruksjon med nye brukar. Den nye brukonstruksjonen er 54
meter opp mot dagens brukonstruksjon på 10 meter. Dagens brukonstruksjon er lagt på fylling
mens det planlagte tiltaket fundamenteres på stålrørspæler til fjell. Dette innebærer at ca. 40
meter med fylling graves bort. Den planlagte konstruksjonen øker klaringen mellom vannspeilet og
underkant av bru med ca. 20 cm.

Ny brukonstruksjon Launes 3 er valgt med utgangspunkt i å bedre vanngjennomstrømmingen og er
derfor like mye et flomsikringsstiltak som det er et rent brutiltak. Jernbaneverket har valgt en
tilnærming som innebærer at Launes 3 åpnes mest mulig samtidig som man sikrer stabiliteten og
oppe tiden på jernbanen. Det tilstrebes å utføre mest mulig av utgravingen av dagens fylling i
forbindelse med innheisingen av den nye jernbanebrua. Det som en eventuelt ikke rekker å grave
ut under dette bruddet kan fra et geoteknisk perspektiv utføres mens det er trafikk på sporet.
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5. GRUNNLAGSDATA OG FORUTSETNINGER

5.1 Befaring

Faggruppene Geoteknikk, Miljø og Konstruksjon i Rambøll har vært på befaring på tiltaksområdet
samtidig som det ble tatt bilder og utført innmålinger av eksisterende bru, landkar, terreng,
skinner/spor og gangbru rett vest for jernbanebrua. Forøvrig er det utført skanning av sjøbunnen
og innmåling underkant bruer som grunnlag for utførelse av hydrauliske beregninger.

5.2 Jernbanetrase

I forbindelse med planleggingsarbeider som ble utført med Launes 1 jernbanebru opplyser
Jernbaneverket i mail av 28.01.2015 at jernbanetraséen over tiltaksområdet skal forutsettes
uendret før og etter bygging av ny bru på Launes 1. Bruene Launes 1 og Launes 3 ligger med ca.
80 meter avstand og det forutsettes derfor at sporet ved Launes 3 også blir uendret. Dette betyr at
selve bruoverbygningen (ståltrauet) plasseres i forhold til innmålte eksisterende skinner.

5.3 Grunnforhold

Grunnundersøkelser utført i 1943 beskriver at sjøbunnen i området nord og sør for
jernbanefyllingen består av gytjig leire mellom ca. kote -10 og kote -20.

Det ble utført nye supplerende geotekniske undersøkelser i forbindelse med utarbeidelse av
tiltaksplanen. Denne viser at under jernbanen har dagens fylling fortrengt den bløtere leire.
Opprinnelig sjøbunn er på ca. kote -10. Det er antatt at underkant fylling ligger på ca. kote -16.
Under dette er det antageligvis ett ca. to meters tykt leirlag som ikke er fortrengt over grus og
stein over fjell. Fjell er påtruffet mellom kote -23,8 og -33,7 ved boring tre meter dypere enn
antatt fjell. Det må foretas supplerende fjellkontrollboringer i de prosjekterte pelepunktene før det
bores for pilarene.

Dagens fylling ble antageligvis etablert i siste halvdel av 1800-tallet. Skråningshelningen på
nordsiden av fyllingen er ca. 1:1,3 i øvre del og 1:1 i nedre del. Søndre del av skråningen ble
utvidet på 1940-tallet. Helningen er her ca. 1:1,4. I forbindelse med utvidelsen oppstod det to
utglidninger som følge av fylling utenfor opprinnelig skråningsfot. Se figur 5.1.

Figur 5.1 Situasjonsplan som viser tidligere utglidninger. Jernbaneverket. Datert 1943.

Dette innebærer at fyllingen ikke tilfredsstiller dagens krav i teknisk regelverk, jf. også kap. 6.3.
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5.4 Flomberegninger

Flomverdiene som ligger til grunn for de hydrologiske beregningene er hentet fra rapport Launes 1
(kildehenvisning). Kalibrering av dimensjonerende flomverdier har ikke kunne blitt foretatt grunnet
usikkerhet i vannføringsdata fra Synne hendelsen. Det ble derfor foretatt et valg om å benytte de
eksisterende dimensjonerende verdier med klimapåslag (200 års flom + 20%). Siden det ikke har
vært mulig å kalibrere hydrologiske beregninger mot flommen Synne så kan de være noe
usikkerhet knyttet til kotehøydene på beregnede flomvannstander, men beregningene gir likevel et
grovt anslag på hva en kan forvente av vannstander i Tengsvågen ved flom.

5.5 Kabler og ledninger i sundet

Det er opplyst at TDC (Dansk teleselskap) har et 40 mm trekkerør liggende på bunn gjennom
sundet. På grunnlag av mottatte opplysninger så krysser disse under Launes 2 bruen. Røret
inneholder en hovedfiber for TDC. Plassering er ikke innmålt og mottatt underlag er kun overordnet
angitt på flyfoto. Selv om dette trekkerøret ikke skal være i konflikt med Launes 3, bør passering
forbi sundet kartlegges bedre før utlysning.

5.6 Teknisk regelverk

Generelt prosjekteres Launes 3 i henhold til gjeldende krav i Jernbaneverkets tekniske regelverk
/2/. Dette innebærer blant annet at brua utføres med gjennomgående ballastpukk. I
anleggsperiode for ny brukonstruksjon vil det være mye tung anleggsvirksomhet. Dagens fylling
som går gjennom Launessundet tilfredsstiller ikke gjeldende krav til stabilitet ved slikt arbeid. Da
det viser seg at man ikke kan bygge støttefyllinger før boring av peler må det å søkes om
dispensasjon fra krav i teknisk regelverk. Det presiseres at denne dispensasjonen gjelder
byggefase og ikke den permanente bruløsningen. Se kapittel 6.3. Det vises også til kapittel 7.2
Borerigg for installasjon av peler og kapittel 7.3 Forutsatt byggemetode – underpunkt 3 boring av
stålrørspeler.

5.7 Sportilgang

Det opplyses fra Jernbaneverket at det er en forutsetning at tiden med brudd i linja (stengning av
togtrafikk) på Sørlandsbanen som følge av anleggsdrift med rivning/demontering av eksisterende
bru og montering av ny bru reduseres mest mulig, spesielt med hensyn til godstrafikken.

Dette er bakgrunn for at det er valgt et konsept der bruk av plasstøpt betong er redusert til et
minimum, der plasstøpt betong kun benyttes til innvendig utstøping i prefabrikkerte landkar akse 1
og 3 samt i tverrbjelke akse 2 for å oppnå monolittisk forbindelse mellom peler og
landkar/tverrbjelke. Sportilgang har også hatt betydning ved valg av brutype.

Tilsvarende utføres pelearbeider i løpet av korte perioder med brudd i linja, slik at togtrafikken kan
opprettholdes.

5.8 Tilgang til gangbru

Eigersund kommune opplyser i møte som ble avholdt den 30.05.2016 i Egersund at det vil foregå
sykkelritt over gangbrua 10.06.2017, og at brua derfor ikke må være stengt eller redusert tilgang
grunnet anleggsdrift. Generelt må det tilstrebes at gangbrua er tilgjengelig for allmenheten under
viktige arrangementer.
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5.9 Laksesesong

Gytesesongen til laksen i vassdraget er i perioden 1. juni - 20.september, og det bør derfor
tilstrebes å unngå arbeider som kan ha negativ innvirkning på laksen i denne perioden. Før
oppstart med gravearbeider i sundet må disse forholdene avklares med Fylkesmannen.

5.10 Eventuelle tiltak med gangbru

Kommunal gangbru ligger nær Launes 3 jernbanebru, og ved utgraving av fylling under ny Launes
3 for å åpne sundet for mer vanngjennomstrømning kan pelene i akse 4 (gangbru) bli frilagt noe
mer enn eksisterende/dagens situasjon. Dette betyr at den delen av pelene som står fritt i vann
blir lengre enn dagens situasjon. Dette kan medføre behov for å forsterke pelene av hensyn til
kapasitet og spesielt mht. stabilitet (knekking). Som grunnlag for detaljprosjektering anbefales det
derfor at det innhentes «Som bygget tegninger og dokumentasjon» og beregningsrapport for
gangbrua, slik at evt. forsterkningsarbeider kan planlegges og detaljeres på mest mulig riktige
forutsetninger. Det kan også være aktuelt å utføre dykkerinspeksjon rundt pelene i akse 4, for å
kartlegge forholdene bedre dersom dykking er mulig av hensyn til strømningsforhold.

Tegninger av gangbru er vist i vedlegg 3.

6. BRUTYPE OG DETALJER VEDRØRENDE BYGGING

6.1 Type overbygning

Med de forutsetningene som ligger til grunn med rask bygge-/montasjetid innenfor en 96-timers
periode med totalt brudd i linja og gjennomgående ballastpukk, så er ståltrau med ovenforliggende
bjelker/vanger en tilfredsstillende løsning. Alternative ståltrau er forskjellige varianter med
underforliggende bjelker, men disse vurderes som lite aktuelle da de reduserer frihøyden under
brua for småbåttrafikk, som allerede er lav. Denne typen ståltrau er forøvrig benyttet på en rekke
tilsvarende steder, der eldre bruer erstattes med nye bruer.

Ståltrauet kan heises på plass og monteres med eller uten påmontert gangbane alt etter hva som
entreprenøren finner mest mulig hensiktsmessig og hva som er mulig i forhold til kapasiteter på
kranfartøy.

6.2 Brubredder og lengder

I henhold til Jernbaneverkets teknisk regelverk /2/ generelle krav (JD 525, kap 4, pkt. 3.5), skal
horisontal avstand fra senterline spor til kantbjelke, kabelkanal eller annen fast installasjon som
ligger over brudekket være ≥ 2200mm. Dette betyr at horisontal lysåpning mellom kantbjelker blir
4400mm.

I samme punkt i teknisk regelverk er det krav om at avstand fra senter spor til innside rekkverk
eller støyskjerm skal være > 3300mm (100 km/h – 200 km/h). For denne brua er det
hensiktsmessig å legge kabelkanaler på gangbanene (1 stk. pr gangbane), tilsvarende som
tidligere er avklart med JBV for Launes 1 som er ferdig prosjektert og som ble montert i slutten av
august 2016. Total bredde på overbygning inkl. gangbaner/rekkverk blir ca. 8260mm.
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Det kan bli mindre justeringer på totalbredden når mer detaljerte beregninger blir utført, og
endelig tykkelser på stålplater blir bestemt. Launes 3 er forutsatt utført som en to-spennsbru med
spennvidder på henholdsvis 28.0 meter og 26.0 meter, total lengde 54.0 meter. Spennvidder og
brulengde er optimalisert og tilpasset stedlige forhold som eksisterende landkar på Launes 2 og 3,
nærliggende gangbru med landkar og ønske om økning av tverrsnittet i Launes-sundet for å
forbedre flomsituasjonen i Tengsvågen.

6.3 Underbygning

Det er valgt å fundamentere brua på peler ettersom dagens fylling ikke vurderes som stabil nok for
økte brulaster. Dagens overflatestabilitet til fyllinga er ca. 1.4, mens stabiliteten til hele fyllinga er
ca. 1.1. Dette er lavere enn krav i Jernbaneverkets Teknisk regelverk på 1.5. Det anbefales ikke å
stabilisere fyllingsfoten, da utfyllinger utenfor eksisterende fylling kan medføre utglidninger
tilsvarende det som skjedde på 1940-tallet. En eventuell utfylling må utføres gradvis over lang tid
(måneder/år). Ettersom fyllingen har stått i over 100 år, anbefales det istedenfor å søke om
dispensasjon fra Jernbaneverkets Teknisk regelverk. Med unntak av selve installasjonen av pelene
vurderes det at alle planlagte arbeidsoperasjoner enten opprettholder, eller forbedrer dagens
sikkerhetsnivå. I forbindelse med installasjonen anbefales det visuelt å inspisere fyllinga for
sprekker før, under og etter boringen for å være oppmerksom på potensielle små
overflateutglidninger i toppen.

På grunn av fyllmasser med mye stein/blokk anbefales det å benytte borede peler istedenfor
rammede peler. For å minimere konflikten med kjøreledningen ved installasjon av pelene, må det
benyttes vertikale peler. Ettersom stålkjernepeler har liten momentkapasitet og lateral styrke,
vurderes det at utstøpte stålrørspeler er mest egnet til dette prosjektet. Selve boringen av en pel
antas å ta ca. 8 til 12 timer, avhengig av tidsforbruk i forbindelse med tilriggingen. Strømmen på
kontaktledningsnettet må være skrudd av i forbindelse med boringene. Dersom det oppstår
problemer under boringen, kan boringen avsluttes og boreriggen fjernes fra området. Pelen kappes
i nivå med terrenget og trafikken på sporet kan gå som normalt. En kan gjenoppta boringen på den
delvis installerte pelen ved neste anledning. En kan dermed utføre boringen av pelene mens det er
redusert trafikk på sporet og det er lav risiko for at problemer oppstår slik at sporet må stenges
mer enn planlagt.

Boring av stålrørspeler medfører store mengder slam som må håndteres i borefasen. En kan
benytte et reversibelt borsystem for å ha bedre kontroll på boreslammet og enklere samle dette
opp. På grunn av stor vannstrømming i dagens situasjon, vurderes oppsamling av boreslam i sjøen
med siltgardin som utfordrende. Se kapittel 9 for vurderinger vedrørende tiltak og krav.
Landkarene fundamenteres på fire stk. vertikale stålrørspeler med diameter 711 mm og akse 2
fundamenteres på to stk. vertikale stålrørspeler med diameter Ø914 mm. Pelene bores ned i fjell,
armeres og støpes ut. Ettersom stålet i pelen ikke benyttes konstruktivt er det tilstrekkelig å
dimensjonere sveisene for selve nedboringen samt at skjøten er vanntett. Etter at pelen er boret
ned i fjell, kan det støpes ut en propp i bunnen av pelen med undervannsbetong (AUV-betong). Når
denne har herdet så kan røret tømmes helt og en senker ned en ferdig bundet armeringskurv.
Denne kan heises inn med en mobilkran. Forventet tidsforbruk på utstøpingen av fire peler er ca.
10 timer.

Pelene dimensjoneres som en momentstiv forbindelse til landkarene og tverrbjelken i akse 2. I
akse 1 etableres det en friksjonsplate for å ta opp horisontale krefter langsetter brua (i all
hovedsak bremsekrefter). Friksjonsplata legges som en forlengelse av landkaret, og vil da overføre
både trykk- og strekkrefter til grunn. Nødvendig dimensjon på friksjonsplata er ca. 14x5 meter. I
akse 2 skal det ikke tas opp horisontale krefter i pelene, og kollisjon- og islaster forutsettes
overført til landkar i akse 1 og 3. I akse 3 er brua opplagt på glidelager med sidestyring, slik at det
ikke introduseres horisontale krefter langsetter brua pga. temperatur (tvangskrefter).
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6.3.1 Utgraving i sundet

Det bør tilstrebes å utføre mest mulig at utgravingen av dagens fylling i forbindelse med
innheisingen av den nye jernbanebrua. Det som en eventuelt ikke rekker å grave ut under dette
bruddet kan fra et geoteknisk perspektiv utføres mens det er trafikk på sporet. Men
Jernbaneverket må vurdere hva som tillates med hensyn på arbeid med maskiner nær
jernbanelinja. Utgravingen kan utføres fra lekter. All utgravd masse må transporteres bort og ikke
bare skyves ut i fjorden. Dette for å unngå grunnbrudd i de bløte gytjeaktige massene som ligger
inntil dagens fylling. Det må etableres en erosjonssikring ved planlagte landkar, samt under hele
bruas lengde etter at profilet er ferdig utgravd.

6.3.2 Landkar

Avstanden mellom nytt landkar til Launes 3 og eksisterende landkar til Launes 2 er basert på
vurderinger av utstrekning av aktiv og passiv sone til jordtrykket, samt plassbehov for installering
av peler og utgraving for landkarene. Det er vurdert at fem meter avstand mellom bakkantene til
de to landkarene skal være tilstrekkelig.

Underkant landkar er på kote +0,5. For å få til komprimering/avretting av underliggende masser
samt forhindre erosjon i fyllingen, kan det ikke graves under vannivået i forbindelse med
etableringen av landkarene. Disse arbeidene kan dermed ikke utføres i perioder med stor
vannføring og høy vannstand.

Landkarene i akse 1 og 3 samt tverrbjelke i akse 2 forutsettes prefabrikkert som «kasser» av
betong med hull for peler, der «kassene» støpes ut på stedet for å danne en monolittisk forbindelse
mellom landkar/tverrbjelke og peler.

6.3.3 Pilar akse 2

Tverrbjelken i akse 2 fundamenteres på to stk. Ø914 peler. Installasjonen av disse pelene krever
antageligvis større og grovere borerigg enn Ø711 pelene.

6.3.4 Borerigg for installasjon av peler

For installasjon av grove stålrørspeler er det behov for forholdsvis store borerigger med egenvekt
på ca. 25 til 30 tonn. Det anbefales å benytte så liten borerigg som mulig, slik at det er enklere å
manøvrere boreriggen på fyllinga og jernbanesporet. Tilkomst til området må løses i samsvar med
entreprenør, men en potensiell løsning er å legge ut beskyttelse på jernbanesporet slik at en kan
rotere maskinen og belte langsetter sporet. Det er mulig at forsterkninger må utføres over
eksisterende Launes 3 slik at det blir bredt nok for boreriggen å belte inn. Eventuelt kan riggen
løftes inn med et kranfartøy. Muligheter for gjennomføring av boringen må nøye vurderes i
samsvar med entreprenør. Eksempel på borerigger for installasjon av Ø711mm og Ø914mm peler
er vist i fig. 7.1 og 7.2, der strategiske mål fremgår.

6.4 Bruutstyr

6.4.1 Lager

Det etableres fastlager i akse 1 og glidelager med sidestyring i akse 2 og 3. I akse 1 føres
bremsekreftene til grunn via friksjonsplate. Da det er glidelager med sidestyring i akse 2 og 3 vil
det ikke bli innført tvangskrefter fra temperatur av betydning i disse aksene. Siden det er peler i
akse 2 som har begrenset kapasitet for sideveis horisontalkrefter, forutsettes det at sidekrefter fra
påkjørsel, slingrekrefter og is blir ført via overbygningen og videre til landkarene akse 1 og 3.
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I alle aksene forutsettes det to stk. neopren blokklager i hver akse som overfører vertikalkreftene.
Fastlageret i akse 1 består av en dybel som forbindes til hull i overbygningen. I akse 2 og 3
utformes glidelager med sidestyring som «kniv» med sliss i overbygningen. Fastlager og glidelager
med sidestyring forutsettes utføres i rustfritt stål da det vil være kontakt stål mot stål. Med denne
løsningen kan brua monteres vha. kranfartøy uten at det blir noe arbeid med lager etter at brua er
heist på plass. Tilsvarende lagerløsning er benyttet på Launes 1.

6.4.2 Fuger

Ved landkarene etableres det fuger mellom ståltrau og landkar, slik at ballastpukken blir
gjennomgående mellom ståltrau og sporet utenfor brua.

6.4.3 Rekkverk og gangbane

I henhold til teknisk regelverk etableres gangbane og rekkverk på begge sider av brua, type
Jernbaneverkets standard rekkverk.

6.4.4 Overflatebehandling av stål

Som overflatebehandling av stål benyttes Duplex system. På sider av stål som vender mot ballast
og pukk benyttes System 7 i henhold til Teknisk regelverk, på øvrige flater benyttes System 1.

6.4.5 Drenering og nedløp

Bruoverbygningen er forholdsvis horisontal og det er derfor begrenset avrenning.
Det forutsettes derfor at det er behov for 4 stk. nedløpsrør med sluk på hver side av ståltrauet,
totalt 8 stk.

6.5 Frihøyde under bru

Innmålt underkant bjelke/laveste punkt på eksisterende bru er ca. kote +1.80, mens underkant ny
bru ligger på kote +2.05. Dette betyr at underkant ny bru ligger ca. 20 cm høyere enn
eksisterende bru. Økning av frihøyden med ca. 20 cm er en gunstig effekt både for småbåttrafikk
som passerer under brua og for en ekstrem flomsituasjon med høy vannstand.

6.6 Elektro

I forbindelse med Launes 3 jernbanebru er det følgende elektroanlegg som berøres:
· Kontaktledning (kl)
· Autotransformator (AT) -ledere
· Kabler for tele, signal og fiber.

Deler av gangbru på venstre side av sporet for Launes 3 må fjernes når eksisterende fylling skal
graves bort og eventuelt ved innheising av friksjonsplata og bru. Gangbruen (jf. vedlegg 3) kan
derfor ikke brukes som føringsvei for kabler.
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Figur 6.1 Viser hvor master for KL og AT er lokalisert. Mastenummer påtegnet.

6.6.1 Kontaktledning

Kontaktledningsanlegget er nylig fornyet gjennom pågående AT-prosjekt. Det er nye bjelkemaster
på hver side av Launes 3 jernbanebro. Det vil si at kl og AT-anleggets master ikke er festet til, eller
avhengig av, eksisterende Launes 3 bro. Se figur 6.1 over. Eksisterende master er tegnet inn på
vedlagt tegning av ny Launes 3 bro, jf. vedlegg 1.

Mast nr. 527-01 og 526-28 må flyttes mot øst grunnet konflikt med den nye broen. Nye
fundamenter for master blir på nye prefabrikkerte landkar på hver side av ny Launes 3 bro. Det gir
en masteavstand på ca. 50 meter mellom disse to mastene, noe som er kortere enn eksisterende
masteavstand. Flyttingen av mastene 527-01 og 526-28 for Launes 3 medfører en økning i
masteavstand på ca. 10 meter mellom mastene 526-28 og 526-27. På dette punktet går sporet inn
i kurve. Masteavstanden kan ikke økes for disse mastene så her må det sannsynligvis settes inn en
ekstra mast. Mastearrangement for Launes 3 med nærliggende berørte master må prosjekteres og
beregnes på nytt. Maks vindlast på linen er 37m/s.

Som avspenningspunkt for kl på Egersund side benyttes samme mast som blir benyttet for
tilkobling av provisoriske AT-kabler, nemlig 526-26. Som avspenningspunkt for kl på Stavanger
side benyttes mast 527-02. 527-02 masten er festet på høyre side av landkar for Launes 1 bro og
brukes for kl. Det skal monteres en ny mast for AT på venstre side av det samme landkaret i
sammenheng med arbeider for Launes 1. Denne er ikke vist på vedlagte tegninger.

Fremdrift
Under boring av stålrørspeler for landkar kan kontaktledning henge som normalt men være
spenningsløs. Stålrørspeler bores i perioder på 8-10 timer om gangen. I mellom periodene
spenningsettes kl slik at togtrafikk går som normalt.

Det kan være behov for å benytte en større borerigg for stålrørspeler for tverrbjelke i akse 2, enn
for stålrørspeler for landkar i akse 1 og 3. Dette betyr at under boring av stålrørspeler i akse 2 så
er det mulig at kontaktledning må sideforskyves eller tas ned. Dette må vurderes nærmere i
samarbeid med entreprenør. Når prefabrikkerte landkar skal monteres må kontaktledning og
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bæreline kappes og tas ned. Kl trekkes noen hundre meter sørover (eller nordover) og legges pent
ved siden av sporet. Etter at landkar er gravd ned og sporet er reetablert så strekkes bæreline og
kontaktledning opp igjen og skjøtes.

Når herdetid for landkar er over (3-4 uker) kappes kontaktledning og bæreline på nytt. Kl trekkes
noen hundre meter sørover (eller nordover) og legges pent ved siden av sporet. Når den nye broen
er heist på plass så strekkes kontaktledning og bæreline opp i de nye mastene som monteres på
braketter på landkar for ny bro.

Kontaktledningsanlegget er tilnærmet nytt og det er sterkt ønskelig å unngå skjøt i selve
kontaktledningen som følge av dette prosjektet og for Launes 1 prosjektet. Når alle arbeider med
Launes 3 er avsluttet så skal hele strekket for den aktuelle kontaktledningen skiftes ut.

Dersom prosjekteringen avdekker behov for ny mast mellom mastene 526-28 og 526-27 så må
fundamentering og montering av denne masten tilpasses fremdriftsplanen. En sannsynlig fremdrift
vil være at fundament etableres når stålrørspeler bores. Masten monteres når de nye landkarene
skal graves ned og kl er klippet.

Mastenummer er hentet fra tegning: «Strekningsplan, kontaktledningsanlegg IAT-12-R 00008 rev
03C»

6.6.2 At-ledere

Samtidig med at det ble etablert nytt kl-anlegg ble det også strukket AT-ledere (positivleder og
negativleder) på strekningen. Disse er generelt innfestet på isolatorer på travers på toppen av nye
kl-master, på venstre side av sporet.

Før AT-lederne tas ned må det etableres en midlertidig avspenning på mast 526-26. Det kan ikke
avspennes på 526-27 siden AT-lederne her er sideforskjøvet på en utrigger. Hele strekket med AT-
ledere mellom 527-03 og 526-26 legges i provisoriske kabler over sundet. Kablene legges i vann
på østsiden over sundet og graves ned langs linjen frem til 526-26 hvor de krysser under sporet og
legges opp i masten.

Fremdrift:
AT-lederne må legges provisorisk før stålrørspeler skal bores. AT-linjen strekkes opp igjen når nye
Launes 3 bro er ferdig montert og før utgraving av sundet starter. Dermed ligger det ingen kabler i
vann når sundet skal mudres opp.

6.6.3 Kabler og føringsveier for tele, signal og fiber

Følgende kabelføringer finnes i dag:

· Halvrør – på bruen, på venstre side inneholder:
· JBVs langlinjekabel (74-par, gammel jute-kabel, felles med Telenor)
· 2 Telenor kabler (8-par, gamle jute-kabler)

· Halvrør – på bruen, på venstre side inneholder:
· JBVs signalkabler; en 7x2,5 kabel og en 4x1,5 kabel. Begge er utkoblet og skal fjernes av

andre i forbindelse med oppgraderingen som har vært på AT/kl og signal anlegg i området.
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· Kabelkanal fra Launes 1 frem til Launes 3 på høyre side inneholder:
· JBVs signalkabler;

· Blokkstyring FEBI 2x1,5
· Blokkindikering FEBI 2x1,5
· Blokkabel II FEBI 7x2,5

Forsignal B FEBI 4x1,5

· Vannrør – på bruen, på høyre side (inneholder Broadnets fiberkabel som er blåst inn i røret)

Fremdrift
Siden anleggsperioden er av lang varighet og det skal gjøres gravearbeider i sporet i flere
omganger må alle tele- og signalkabler legges om provisorisk før arbeid med Launes 3 bro starter.
Tele- og signalkablene er av en slik viktighet (eksterne og interne fiberforbindelser, fjernstyring
CTC, signalkommunikasjon, m.m.) at de må være i tilnærmet kontinuerlig drift. Kablene bør legges
provisorisk samtidig med at AT-linjen legges provisorisk i kabler over sundet, for å samkjøre behov
for båt/lekter og eventuelt behov for dykkere/ROV. Tilkobling/utkobling for de forskjellige kablene
må samkjøres med JBV og andre brukere av kablene. For fiberkabelen er de kun i visse perioder at
Broadnet tillater arbeid på kabelen. Provisoriske kabler legges i vann over sundet på høyre side av
Launes 3 bro.

Fiberkabel må legges provisorisk over hele sundet (Launes 1, 2 og 3). Tele og signalkabler trenger
kun å legges provisorisk over sundet for Launes 3.

Telekabler/langlinjekabel
Det er ikke behov for å videreføre de gamle 8-par kablene til Telenor. Disse er ikke i drift. Av de 74
parene i langlinjekabelen er det 20 par som skal videreføres. Den provisoriske langlinjekabelen
skjøtes med eksisterende kabel i bakken på venstre side av sporet på Stavanger side av Launes 3.
Den føres under sporet for så å krysse sundet under vann på høyre side av sporet. Kabelen føres
opp på land på Egersund side av Launes 3 og krysser under sporet igjen for så å skjøtes i bakken
med eksisterende langlinjekabel.

Signalkabler
Provisoriske signalkabler skjøtes i eksisterende kabelkanal på Stavanger side av Launes 3. Kablene
føres så ut i og over sundet under vann på høyre side av Launes 3. Kablene føres opp på land på
Egersund side av Launes 3 og skjøtes med eksisterende signalkabler.

Fiberkabel
Fiberkabel skal legges provisorisk over hele sundet fra fiberskap (evt. skjøtekum – om man
bestemmer seg for det i fm. Launes 1-prosjektet) ved tunnel på Stavanger side av Launes 1, under
vann i sundet, og frem til fiberskap på Egersund side av Launes 3. Fiberskap (evt. skjøtekummer)
blir montert i forbindelse med arbeid på Launes 1. Den eksisterende fiberkabelen som går mellom
fiberskap skal gjenbrukes for Launes 3. Når provisorisk fiberkabel er etablert og testet trekkes
eksisterende fiberkabel ut av fiberskap på Egersund side, kabelen kveiles opp frem til Launes 2.
Den legges pent til side, klar til å legges over ny Launes 3 bro. Den andre enden av eksisterende
fiberkabelen som ligger inn i fiberskap på Stavanger side og over Launes 1 og 2 skal ligge.

Generelt for alle provisoriske kabler og kabelføring:
Når arbeidene med Launes 1 er ferdig (sensommer 2016) vil det ligge kabelkanal fra landside på
Launes 1 og frem til Launes 3. Det vil da ligge ett-løps kanal på høyre side og to-løps kanal på
venstre side. Disse kanalene skal videreføres over Launes 3. Kanal på høyre side skal føres helt
frem til fiberskap på Egersund side. Alle kabler skjøtes på nytt og legges permanent i kabelkanaler.
Alle kabler skal være lagt permanent i kabelkanaler før arbeidet med å mudre ut sundet starter.
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Av hensyn til vekt anbefales det bruk av plastkanaler i stedet for tradisjonelle betongkanaler for
kanaler som skal ligge på broen. Disse må i så fall ha forsvarlig innfesting. På land brukes det
betongkanaler.

Det må tas høyde for gravearbeider for landkar og utgraving under sporet når kabler ligger
provisorisk i vann. Kabler må føres i nødvendig avstand ut fra broen slik at eventuelle masser/stein
som raser ut i vann ikke vil skade kablene. Kablene skal være lagt permanent i kanal på broen når
selve utgravingen av sundet starter.

Skjøting av kabler må gjøres i god avstand fra områder det det skal graves for landkar og
friksjonsplate slik at ikke skjøten kommer i konflikt med gravearbeider.

6.6.4 Jording

Det anses ikke å være behov for langsgående jordleder. Ny stålbro med alle selvstendige
metalldeler må jordes med utjevningsforbindelse til skinnestrengen på normal måte, iht. teknisk
regelverk JD510, kapittel 6, avsnitt 2.7. (Det vil si med 50 mm2 gul/grønn PN.)
Det er ikke planlagt egne nye elektroinstallasjoner som vil trenge jording/utjevningsforbindelse til
skinnestrengen.

6.7 Bestillingstider for stål

Det er generelt bestillingstid for stålplater og profiler som inngår i ståltrauet i overbygningen.
Toppflens og bunnplate er av forholdsvis stor tykkelse og store dimensjoner forøvrig, og det
bemerkes spesielt at disse platene har forholdsvis lang leveringstid og betydelig lengre leveringstid
enn øvrig stål som inngår i ståltrauet. Det er derfor viktig at det tas hensyn til leveringstiden for
stål når tidspunkt for kontrahering av entreprenør skal bestemmes i forhold til når
bruoverbygningen (ståltrauet) skal monteres i perioden med brudd i linja.

7. TRANSPORT, BYGGEMETODE OG FREMDRIFT

7.1 Transport og montasje

Det er noe begrensa tilkomst til tiltaksområdet via veg, og den eneste vegtilkomst er en forholdsvis
smal grusvei (gang og sykkelvei). Det kan derfor være behov for å transportere noe av det tyngste
anleggsutstyr til og fra tiltaksområdet via sjøveien eller på sporet.

Når det gjelder selve fjerning av eksisterende stålbjelkebru inkl. landkar og montering av ny bru
(ståltrau med gangbane) inkl. prefabrikkerte landkar/tverrbjelke samt friksjonsplate innenfor to
tidsperioder (hhv. 72- og 96 timers periode) med totalbrudd i linja, er det en forutsetning at alt
dette prefabrikkeres og transporteres på lekter og monteres via sjøveien. Skinner/sviller som også
må fjernes midlertidig før 72- timers perioden med brudd i linja og reetableres ved slutt samme
periode forutsettes også utført med kranfartøy.

Eide Marine Services (www.eidemarineservices.no) har to kranfartøy hhv. «Eide Lift og Eide Lift 7»
med løftekapasitet som er tilstrekkelig til å utføre jobben med fjerning av eksisterende
stålbjelkebru/landkar og montering av ny bru med gangbane/rekkverk (ca. 350 tonn) samt
friksjonsplate (ca. 80 tonn) og prefabrikkerte landkar (ca. 120 tonn pr. landkar). Fra sjøkartene i
det aktuelle området fremgår det at det er forholdsvis grunt frem til tiltaksområdet.
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Dette er bakgrunn for at Eide Marine Services ble bedt om å vurdere mulighetene for å komme inn
til tiltaksområdet og utføre jobben. Eide Marine Services var på befaring i Launes-sundet
09.06.2016 og har i mail av 13.06.2016 bekreftet at de har kapasitet til å montere ny bru Launes
med to kranfartøy samtidig, jf. mail fra Eide Marine Services i vedlegg 4.

Tekniske spesifikasjoner for kranfartøyet «Eide Lift» er vist i vedlegg 5 som eksempel.

Montering av friksjonsplaten krever lengst arm, og det kan derfor være behov for å fjerne
gangbrua mellom akse 4-5 midlertidig for å lette tilkomsten med å montere friksjonsplaten. Det
legges derfor ikke opp til at gangbrua skal benyttes til midlertidige føringsveier/omlegging av
kabler. Uansett må disse tingene vurderes av utførende entreprenør.

Det bør avklares med kommunen hvordan de ser på mulighetene med midlertidig fjerning av
gangbruen, dersom dette viser seg hensiktsmessig for rasjonell utførelse av anleggsarbeidene med
Launes 3. Gangbruen er forholdsvis lett å fjerne ved å løsne noen skruer for så å løftes bort
midlertidig. Figur 12.1 og 12.2 i vedlegg 12 viser hvordan gangbrua er festet til underbygningen.

7.2 Borerigg for installasjon av peler

For installasjon av grove stålrørspeler er det behov for forholdsvis store borerigger med egenvekt
på ca. 25 til 30 tonn. Det anbefales å benytte så liten borerigg som mulig, slik at det er enklere å
manøvrere boreriggen på fyllinga og jernbanesporet. Tilkomst til området må løses i samsvar med
entreprenør, men en potensiell løsning er å legge ut beskyttelse på jernbanesporet slik at en kan
rotere maskinen og belte langsetter sporet. Det er mulig at forsterkninger må utføres over
eksisterende Launes 3 slik at det blir bredt nok for boreriggen å belte inn. Eventuelt kan riggen
løftes inn med et kranfartøy. Muligheter for gjennomføring av boringen må nøye vurderes i
samsvar med entreprenør. Eksempel på borerigger for installasjon av Ø711 og Ø914 peler er vist i
fig. 7.1 og 7.2, der strategiske mål fremgår.
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Figur 7.1 Eksempel til borerigg for installasjon av opptil Ø711 peler. KLEMM KR 807-7F.
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Figur 7.2 Eksempel til borerigg for installasjon av opptil Ø914 peler. KLEMM KR 712-1. Beltebredde kan
justeres mellom 2,5 til 3,7 meter.
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7.3 Forutsatt byggemetode

Det er lagt opp til at montasje av prefabrikkerte elementer skal utføres i løpet at to tidsperioder
med totalbrudd i linja med varighet på hhv. 72 og 96 timer. Varigheten til disse periodene krever
at mye av arbeidsoperasjonene, der det er mulig, må utføres parallelt, og resterende i en bestemt
rekkefølge. I følgende oppstilling fremgår hovedpunktene i arbeidsoperasjonene:

1. Etablering av avspenning for kl-master hvor AT-ledning skal gå over i kabel og hvor
kontaktledningen (kl) skal kappes.

2. Innskjøting av midlertidige AT-kabler, signalkabler, telekabler og fiberkabel, samt
omlegging i sjøen på innsiden av sundet (høyre side).

3. Boringer av stålrørspeler i akse 1, 2 og 3 i korte perioder med togstans og med stengning
av strømmen i kontaktledningene.

4. Installasjon av armering i peler og delvis utstøping av pelene.
5. Etablering av fundamenter for evt. ny kl-mast.
6. Produksjon/prefabrikkering av landkar akse 1 og 3, friksjonsplate akse 1 og tverrbjelke

akse 2 av betong.

-------------------------Start 72 timers brudd------------------------------------

7. Stenge sporet for togtrafikk, kappe og ta ned kontaktledningen (kl).
8. Kappe og løfte bort skinner og sviller som en «seksjon» med kranfartøy.
9. Utgraving for landkar i akse 1, 2 og 3 samt for friksjonsplate, og etablering av avretting for

montasje av prefabrikkerte elementer.
10. Kutting av peler i U.K planlagt fundament.
11. Heise inn og montere prefabrikkerte landkar akse 1 og 3, friksjonsplate akse 1 og

tverrbjelke akse 2 på avrettet og komprimert grunn.
12. Støpe ut siste del av pelene samt montere prefabrikkert armering og støpe ut innvendig

landkar akse 1/3 samt tverrbjelke akse 2.
13. Etablere en stålplate over landkarene som midlertidig beskyttelse av betongen.
14. Herdeperiode for plasstøpt betong innvendig i landkarene akse 1 og 3 samt i tverrbjelke

akse 2 starter. Det skal være min. 48 timer herdetid før trafikk settes på sporet.
15. Tilbakefylle rundt landkarene med pukk og reetablere sporet.
16. Reetablering av kl. og åpne sporet for togtrafikk.

-------------------------Stopp 72 timers brudd ---------------------------------

17. Produksjon/prefabrikkering av stålbru, samt konstruksjonselementer i stål for opplegg i alle
akser.

-------------------------Start 96 timers brudd ----------------------------------

18. Stenge sporet for togtrafikk, kappe og ta ned kl.
19. Herdeperiode for plasstøpt betong innvendig i landkarene akse 1/3 og tverrbjelke akse 2 er

ferdig.
20. Grave fram de nye landkarene og frilegging av disse for montering av bru.
21. Fjerne eksisterende Launes 3, landkar og rørspunt og grave bort så mye av eksisterende

jernbanefylling som mulig.
22. Montering av lager.
23. Heise inn og montere ny Launes 3 med kranfartøy.
24. Etablering av gjennomgående ballastpukk.
25. Heise på plass skinner, sviller og reetablering av spor.
26. Montere nye kl-master på nye braketter på nye landkar.
27. Reetablere kl på nye kl-master og åpne sporet for togtrafikk.

-------------------------Stopp 96 timers brudd ----------------------------------

28. Etablere permanente AT-kabler, signalkabler, telekabler og fiberkabel i nye kabelkanaler
over bru, skjøte inn disse og fjerne midlertidige kabler.

29. Utgraving under ny Launes 3.
30. Etablering av ny erosjonssikring under Launes 3.
31. Utskifting av selve kontaktledningen med ny kl i hele partens lengde.
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· Punkt 1 til 5 er forberedende arbeider og utføres når det er normal trafikk på sporet, men i
perioder med kortere brudd i linja (10-12 timers brudd).

· Punkt 6 utføres parallelt med punkt 1 til 5.
· Punkt 7 til 13 utføres når det er lengre driftsstans på jernbanen (72 timer).
· Punkt 17 utføres parallelt med punkt 1 til 16.
· Punkt 18 til 27 utføres når det er lengre driftsstans på jernbanen (96 timer).
· Punkt 28 utføres før punkt 29 og 30.
· Punkt 29 og 30 utføres når det er normal trafikk på sporet.
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I oppstillingen under fremgår stipulert tidsestimat for arbeidsoperasjonene som inngår i 72- og 96
timers-periodene.

1. brudd

Arbeid Tidsforbruk (timer)
Sum

(timer) Kommentar
Ta ned kjøreledning 2 2
Fjerne sporet 7 9 Legges på gangbrua
Utgraving for landkar i akse 1 4 13

Utføres samtidig som
akse 2, 3 og

friksjonsplate

Kutting av peler 4 17
Avretting i akse 1 2 19
Heise inn landkar i akse 1 2 21
Heise inn armering og montering i akse 1 10 31
Støpe ut landkar i akse 1 4 35
Heise inn stålplate i akse 1 1 36
Tilbakefylling i akse 1 3 39
Utgraving for akse 2 2 11

Utføres samtidig som
akse 1, 3 og

friksjonsplate

Kutting av peler 3 14
Avretting i akse 2 1 15
Heise inn landkar i akse 2 2 17
Heise inn armering  og montering i akse 2 8 25
Støpe ut landkar i akse 2 3 28
Heise inn stålplate i akse 2 1 29
Tilbakefylling i akse 2 2 31
Utgraving for landkar i akse 3 4 13

Utføres samtidig som
akse 1, 2 og

friksjonsplate

Kutting av peler 4 17
Avretting i akse 3 2 19
Heise inn landkar i akse 3 2 21
Heise inn armering  og montering i akse 3 10 31
Støpe ut landkar i akse 3 5 36
Heise inn stålplate i akse 3 1 37
Tilbakefylling i akse 3 3 40
Utgraving for friksjonsplate 2 15

Utføres samtidig som
akse 1, 2 og 3

Avretting for friksjonsplate 1 16
Heise inn friksjonsplate 2 18
Forankre friksjonsplate 5 23
Tilbakefylling over friksjonsplate 4 27
Reetablere sporet 12 52 Utføres samtidig
Montere kjøreledning 6 46
Uforutsette hendelser 20 72

Totalt (timer) 72

Tabell 7.1 Tidsestimat for arbeidsoperasjonene som inngår i 72 timers perioden.
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2. brudd
Arbeid Tidsforbruk (timer) Sum (timer) Kommentar

Ta ned kjøreledning 2 2
Fjerne sporet 5 7
Fjerne eksisterende Launes 3 6 13
Fjerne gamle landkar i betong 10 23
Fjerne rørspunt 1 24
Grave fram landkar i akse 1 2 26

Utføres samtidigGrave fram landkar i akse 2 2 25
Grave fram landkar i akse 3 2 25
Grave bort fylling for montering av bru og
montering av lager 30 56
Heise inn ny bru 10 66
Reetablere sporet 15 81

Tas samtidig
Montere kjøreledning 10 76
Uforutsette hendelser 15 96

Totalt (timer) 96

Tabell 7.2 Tidsestimat for arbeidsoperasjonene som inngår i 96 timers perioden.
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8. HYDROLOGI OG FLOMSIKRINGSTILTAK

Brutype, spennvidder og konsept for fundamentering er optimalisert for å oppnå mest mulig
åpning av Launes-sundet som et flomsikringstiltak. Det er utført hydrologiske beregninger som
viser effekten av tiltakene med åpning av Launes-sundet for mer vanngjennomstrømning, jf.
vedlegg 7.

I forbindelse med tiltaksplan er sjøbunn målt inn/profilert gjennom hele Launes-sundet i et snitt i
senterlinje bruer. I vedlegg 8 er det vist profiler for eksisterende situasjon fra sjøbunn og opptil
høydekote +0.0 (skravert område). Tilsvarende er vist for situasjonen etter utskiftning av Launes 3
jernbanebru, der Launes-sundet er utgravd og åpnet for mer vanngjennomstrømning. Det er også
vist en situasjon med eksisterende- og ny åpning i Launessundet på samme tegning.

Basert på profilene i vedlegg 8 er arealet for vanngjennomstrømning fra sjøbunn og opp til
høydekote +0.0 lik 114m2 for hele Launes-sundet i eksisterende situasjon før utgraving. Åpningen
under dagens Launes 3 jernbanebru er 15.5m2, jf. figur 8.1. Tilsvarende er arealet etter bygging av
Launes 3 og utgravinger i sundet lik 259m2.

Etter utskiftning av Launes 3 økes arealet for vanngjennomstrømning med 145m2. Dette medfører
at åpningen for vanngjennomstrømning etter utskiftingen av brua er ca. 227% i forhold til dagens
situasjon. Hydrologiske analyser viser at en evt. ytterligere økning av gjennomstrømningsarealet
utover tiltakene som vil bli utført i forbindelse med Launes 3 vil ha minimal effekt.

Det er utført hydrologiske beregninger som viser eksisterende situasjon før utskiftning av Launes
3, og for fremtidig situasjon der Launes 3 brua er skiftet og sundet er åpnet for mer
vanngjennomstrømning (skisser av disse to tilfellene er vist i vedlegg 7). Disse to tilfellene er
beregnet for lavvann (LAT) og høyvann (stormflo med returperiode 200 år) kombinert med en 200-
års flom i Bjerkreimsvassdraget. Hovedkonklusjonen fra hydrologiske beregninger er at ved
lavvann (LAT) så reduseres vannivået i Tengsvågen med 2.3 meter ved en 200-års flom i
Bjerkreimsvassdraget, mens tilsvarende reduksjon av vannivået ved høyvann (stormflo med
returperiode 200 år) er 0.9 meter, sammenlignet med dagens situasjon.

Videre viser hydrologiske beregninger at strømningshastigheten ved Launes 3 brua reduseres fra
5-6 m/s til 3-4 m/s som følge av ny bru og åpning av Launes-sundet for mer
vanngjennomstrømning. Forøvrig vil sitasjonen med 200-års flom samtidig med lavvann (LAT)
være designkriteriet for erosjonssikring, da denne situasjonen gir størst strømningshastighet.

Hovedkonklusjon fra hydrologiske analyser er at brukonseptet for Launes 3, med tilhørende åpning
av Launes-sundet for mer vanngjennomstrømning, har god effekt på både reduksjon av vannivå i
Tengsvågen oppstrøms Launes-bruene og strømningshastigheter sammenlignet med dagens
situasjon.

Figur 8.2 viser vannivåer for forskjellige nivåer tidevann for eksisterende situasjon i Launessundet
og etter innføring av ny bru Launes 3 og flomsikringstiltak. Vannivåer er gitt i høydesystem
NN2000.



 Rambøll                                                                    Side 27/32

Figur 8.1 Tverrsnitt ved Launes 3 før- og etter utskiftning av brua og utgravinger i sundet. Stiplet
linjer viser ny åpning/tverrsnitt i Launes-sundet ved ny bruløsning. Se for øvrig skisser i vedlegg 8.

Figur 8.2 Q-H kurver i sundet for tre tilfeller av lavvann (Ho = - 0,32 m), 1-års tidevann (Ho =0,39
m) og 200-års stormflo for tilfelle (Ho = 1,91 m). Kurvene er vist for den nye brua (heltrukket
linje) og den eksisterende (stiplet linje).
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Fra figur 8.2 fremgår det at beregnet kotehøyde på vannstand i Tengsvågen er ca. kote 0.7 ved
200-års flom med samtidig lavvann. Tilsvarende kotehøyde på vannstand i Tengsvågen ved 200-
års flom med samtidig stormflo er ca. kote 2.2. Koterhøyder er oppgitt i NN2000 høydesystem.
Oppgitte kotehøydene gjelder for 200-års flom + 20% som tilsvarer en vannføring på 867m3/s, og
forutsetter ingen hydrologiske endringer i vanntilførselen til Tengsvågen. Oppgitte kotehøyder på
flomvannstander i Tengsvågen er basert på hydrauliske beregninger med angitte bruåpninger og
konservative tapskoeffisienter. Det har ikke vært mulig å kalibrere hydrologiske beregninger mot
flommen Synne fordi antatte vannføring i Bjerkreimselva og observerte vannstander i Tengsvågen
ligger langt utenfor realistiske avrenningskurver.

9. MILJØ

9.1 Generelt om miljø i prosjektet

Det skal utarbeides et miljøprogram for prosjektet som fastsetter miljømål og som skal sikre at
miljø blir ivaretatt ved prosjektgjennomføringen og at gjeldende lovverk blir fulgt. I byggeplanfasen
vil det bli utarbeidet en miljøoppfølgingsplan (MOP) som skal beskrive hvordan miljøprogrammets
miljømål skal følges opp samt beskrive konkrete avbøtende tiltak.

20. juni 2016 ble det utført innledende undersøkelser og kartleggingsarbeider angående forurenset
grunn, forurenset sediment, inkludert kartlegging av naturtyper i sjøen ved tiltaksområdet, samt
kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i eksisterende brukonstruksjon som skal rives.

9.2 Forurenset grunn

Det er gjennomført en historisk kartlegging med hensyn på potensielle forurensende aktiviteter av
området. Kartleggingen ble gjennomført som et skrivebordstudie med innhenting av relevant
informasjon fra grunnforurensningsdatabasen, databaser om grunnforhold og grunnvannsbrønner
samt kommunens arkiver. Den historiske kartleggingen konkluderte med at det var mistanke om
forurenset grunn på tiltaksområdet grunnet jernbanevirksomhet i over 100 år på linja, og at det
var behov for innledende miljøtekniske grunnundersøkelser i forkant av anleggsarbeidene.

Ved den innledende miljøtekniske grunnundersøkelsen ble det tatt ut prøver av jord og steinmasser
i seks punkter. Prøvene ble analysert på en rekke miljøgifter som kan forventes langs
jernbanelinjer, og det ble påvist konsentrasjoner av miljøgifter over normverdi i fem av seks
prøver. De undersøkte massene består av rene og forurensede masser (i tilstandsklasse 2 og 3).

Jernbanesporet er i daglig bruk og det var derfor ikke mulig å ta tilstrekkelig antall jordprøver i
henhold til Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009. Det er derfor nødvendig med uttak av to
supplerende overflateprøver av jord-/steinmassene på området som vil ble berørt av
gravearbeidene. Samtidig er det behov for å prøveta ballastpukken, dypereliggende masser og
finstoff som ligger under ballastpukken. Supplerende prøvetaking må derfor utføres parallelt med
gravearbeidene.

Etter avsluttet miljøprøvetaking vil det bli utarbeidet en tiltaksplan for forurenset grunn som
beskriver håndteringen og disponeringen av de forurensede massene (jord, stein, finstoff og
ballastpukk) på tiltaksområdet samt oppfølging av miljørådgiver. Forurensede overskuddsmasser
som fjernes og kjøres ut fra tiltaksområdet. Må leveres til godkjent deponi.
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Under befaringen ble det også observert svartelistede arter (fremmede art som utgjør høy
økologisk risiko på naturmangfoldet i Norge) på tiltaksområdet, og i masser i området er derfor
potensielt infisert av frø og plantedeler fra slike arter. Ved flytting av masser på tiltaksområdet må
massene handteres slik at spredning ikke forekommer.

Mer utfyllende informasjon om metoder og resultater finnes i vedlegg 9 «historisk kartlegging og
innledende miljøtekniske grunnundersøkelser»

9.3 Forurenset sediment og kartlegging av viktige naturtyper i sjø

Det er gjennomført undersøkelser for å skaffe informasjon om følgende:

• bunnsubstrat
•  miljøgiftinnholdet i sedimentet rundt fyllingen
• miljøgiftinnholdet i eventuelle sedimentlommer mellom steinene i fyllingen
• eventuelt viktige naturtyper i nærhet til tiltaksområdet

Underøkelsene viste at massene under selve broen består av større stein som pr. definisjon
klassifiseres som rene masser. Det ble ikke observert lommer med finstoff på overflaten av
steinfyllingen. Oppstrøms broen går bunnen over i grovt sediment bestående hovedsakelig av sand
ca 10 – 15 meter ut fra fyllingen. De prøvetatte sedimentene er forurenset av miljøgifter (kobber
og tributyltin TBT) tilsvarende henholdsvis tilstandsklasse V og IV. For antracen ligger
deteksjonsgrensen for analysemetoden innen tilstandsklasse III (moderat kvalitet). Øvrige
miljøgiftkonsentrasjoner tilsvarer tilstandsklasse I og II. Ettersom sedimentet er grovt i
tiltaksområdet vil partiklene raskt synke ut av vannsøylen dersom det skulle foregå oppvirvling av
sedimentet under tiltak (gravearbeidene). Faren for spredning fra de forurensede sedimentene
ansees derfor som relativt liten.

Det er usikkerhet rundt hvor dyp steinfyllingen er, og om det kan finnes forurensede sedimenter
dypere i eller under fyllingen. Det vil derfor tas ut supplerende prøver av utgravd materiale for å
avgjøre hvordan massene kan disponeres videre.

For å begrense spredning av partikler ved gjennomføring av gravearbeider bør i den grad det er
mulig unngås å virvle opp bunnsedimentene under utgravingen. Utgraving bør foregå når det er
liten vannføring i elva som renner ut i Tengsvågen for å hindre spredning, og bør utføres i
vannstille mellom flo og fjære så langt det er mulig. Spesielt når de største steinene er fjernet og
hvis finere masser avdekkes. Arbeidet bør utføres utenfor badesesongen da det er mange hytter i
området. Det er heller ikke tillat å mudre i sommermånedene.

Ved etablering av ny bro skal det settes ned 10 pæler. Ettersom det er påvist forurensning opp til
tilstandsklasse 5 i sedimentene i nærhet til broen må boreslammet samles opp og prøvetas.
Slammet (består av en kombinasjon av vann og sediment) er forventet å være ca 100 m3. Det vil
foregå togtrafikk på sporet ca. 12 timer i døgnet. Det er derfor ikke noe egnet sted å legge
massene i nærhet av broa ettersom massene ikke kan legges på skinnegangene. Det virker derfor
mest hensiktsmessig at massene legges på en lekter i påvente av prøvetaking og vurdering av
disponeringsmåter.

Det ble ikke registret noen verdifulle naturtyper i umiddelbar nærhet av tiltaksområdet.

Mer utfyllende informasjon om metoder og resultater finnes i vedlegg 10 «Sedimentundersøkelser
og naturtypekartlegging».
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9.4 Miljøkartlegging

Det er utført kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i eksisterende brokonstruksjon ved Launes
3, da Launes 3 broen skal rives i forbindelse med etablering av ny bro. Basert på rivningsplanen
ble det tatt ut 6 prøver totalt, 5 prøver av betong og 1 av maling på rekkverk, som ble analysert
for PCB og tungmetaller. Betongprøvene ble også analysert for alifater. Betong som ble brukt i før i
tiden inneholder erfaringsmessig ofte alifater over grensen for forurenset avfall.

Ingen av prøvene påviste farlige stoffer over normverdier. Dermed kan alt materialet som skal
rives/fjernes leveres til inert deponi. Dersom det er behov for gjenbruk av betong, skal ikke
betongkonstruksjoner benyttes som fyllmasser med mindre dette vurderes spesielt mht. kriterier
for gjenbruk av rivemasseri sammenheng med den planlagte arealbruken.

Miljøkartleggingsrapporten er  basert på analyseresultatene, og beskriver blant annet broens
saneringsmetodet. I tillegg inneholder beskrivelsen estimater over mengder og opplysninger om
behandlingsmetoder for det helse- og miljøfarlige avfallet. Beskrivelsen ble utarbeidet etter og
tilfredsstiller retningslinjer i RIFs veileder for miljøkartlegging av bygninger (2009). Vedlegg til
beskrivelsen inkluderer analyseresultater. Rapporten er utarbeidet med sikte på å være
tilstrekkelig grunnlag for krav stilt i TEK 10, og kan legges til grunn ved kontrahering av
entreprenør for rehabilitering, ombygging, riving og miljøsanering.

Mer utfyllende informasjon om metoder og resultater finnes i vedlegg 11.
«miljøsaneringsbeskrivelse»

10. STANDARDER – ANALYSER

10.1 Standarder og regelverk

Ny bru Launes planlegges iht. Jernbaneverkets tekniske regelverk. Forøvrig gjelder last- og
materialstandardene NS-EN 1990 til NS-EN 1999. I tillegg benyttes Statens vegvesen håndbøker
R762 Prosesskode 2 og N400 Bruprosjektering der det er naturlig å trekke inn disse.

10.2 Analyser

Det er i forbindelse med tiltaksplan utført analyser med bruprogrammet Sofistik og gjort
overslagsberegninger av kritiske snitt i ståltrauet/overbygningen, og det er kommet frem til at en
totalhøyde på 1900mm har tilstrekkelig kapasitet. Tverrsnittet på overbygningen er valgt
tilsvarende som Launes 1, og siden bruene ligger nærme hverandre kan det også være estetisk
gunstig med sammenfallende dimensjoner og linjeføringer.

Det er gjort beregninger av pelegruppene i akse 1, 2 og 3 med peleprogrammet GeoSuite for
verifisering for nedføring av vertikalkrefter og sidekrefter til grunn. Pelegruppene vil ikke ha
tilstrekkelig kapasitet til nedføring av bremsekrefter til grunn, og dette er løst via friksjonsplate i
akse 1, der beregninger er utført i henhold til Statens vegvesens håndbok V220 og med
elementprogrammet Plaxis.
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11. HMS

Bygging av Launes 3 jernbanebru vurderes å være et prosjekt med åpenbart høy risiko for
personskader under anleggsarbeidene, og i den sammenheng trekkes følgende arbeidsprosesser
spesielt frem:

· Arbeider med kranfartøy og løft/montasje av store/tunge konstruksjonsdeler som skal heises
på plass, samt fjerning av eksisterende konstruksjoner.

· Pelearbeider med komplisert tilkomst for pelerigg i akse 2 og 3 og arbeid nær sjø/vann. Det er
også registrert en del strømming i vannet i sundet.

· Krav til effektive prosesser for å gjennomføre fjerning av eksisterende bru/landkar og
reetablering av ny bru og ferdig spor for å sette på trafikk innenfor 72 og 96 timers perioder
med totalbrudd i linja.

· Gravearbeider fra flåte under ferdigmontert bru samt erosjonssikring.

· Utgraving ned mot sjønivå på dagens jernbanefylling

Ved iverksetting at prosjektet og anleggsdrift anbefales det å rette spesiell fokus på
HMS og gjennomføring av arbeidsprosessene for å redusere faren for personskader mest mulig.
Det vil være naturlig å utføre risikoanalyser ved videre planarbeider i prosjektet.

12. VALG AV LØSNING

Det grunnleggende for valg av hovedkonsept for Launes 3 jernbanebru er de føringer som er gitt
med at anleggsdriften skal kunne utføres på en slik måte at det blir minst mulig totalbrudd i linja.

For å gjennomføre anleggsarbeidene er det nødvendig med en periode med redusert trafikk på
sporet til å utføre forberedende arbeider med boring av peler i alle akser, en 72-timers periode
med totalbrudd for montasje av prefabrikkerte landkar i akse 1/3 og tverrbjelke akse 2, samt en
96-timers periode til montering av selve brua og reetablering av spor. Dette fører videre til at det
ikke er mulig å utføre forskaling-/støpearbeider av betydning innenfor disse tidsperiodene, og
støpearbeidene er derfor begrenset til utstøping innvendig prefabrikkerte landkar for å oppnå
monolittisk forbindelse mellom peler og landkar.

Øvrige sentrale føringer og forutsetninger er hydrologiske forhold og passasje for båttrafikk. Begge
disse forholdene forutsetter at det velges et konsept med lavest mulig byggehøyde på
overbygningen/ståltrauet.

Pelegruppene vil ikke ha tilstrekkelig kapasitet til nedføring av bremsekreftene til grunn, og derfor
etableres en friksjonsplate i akse 1 som ivaretar disse forholdene.

På grunnlag av de føringer som er gitt og stedlige hensyn anbefales en bruløsning bestående av to-
spenns ståltrau opplagt i tre akser fundamenter på borede armert/utstøpte stålrør til fjell, samt
friksjonsplate i akse 1.

Forøvrig vises det til oversiktstegning av brua (tegn UTF-00-K-00020) og tre stk tegninger som
viser akse 1-3 (UTF-00-K-00021-23), jfr. vedlegg 1.
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Tegninger av ny Launes 3 jernbanebru, 4 stk tegninger
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Geoteknisk rapport nr. 001, datert 07.03.2016
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SAMMENDRAG 

I forbindelse med utskifting av vestre bru (bru 3) over Launessundet nær Egersund har Rambøll 
Norge AS har fått i oppdrag å utføre grunnundersøkelser som skal danne grunnlag for videre 
prosjektering. 

Det er i løpet av uke 9/2016 utført grunnundersøkelser i form av sju totalsonderinger med 
kontrollboring i berg. 

Løsmassene består generelt av faste granulære masser med mye stein/blokk over berg. I 
borpunktene varierer mektigheten til løsmassene mellom 15,3 og 24,4 meter. 

Alle borpunktene er avsluttet i berg.  
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1 INNLEDNING 

1.1 Prosjekt 

Jernbaneverket ønsker å skifte ut vestre bru (bru 3) over Launessundet i Eigersund 
kommune. I forbindelse med utskiftingen skal det også sees på muligheten til å utvide 
lysåpningen under brua. Rambøll Norge AS har fått i oppdrag å utføre 
grunnundersøkelser som skal danne grunnlag for videre prosjektering. 

1.2 Innhold 

Rapporten inneholder samlede resultater fra de geotekniske grunnundersøkelsene 
med data fra felt. Datarapporten inneholder ingen geotekniske vurderinger. 

2 UNDERSØKELSER 

2.1 Feltundersøkelser 

Det er i løpet av uke 9/2016  utført grunnundersøkelser i form av sju totalsonderinger. 

Oversiktskart og situasjonsplan (tegning 101 og 102) viser området, og plassering av 
borpunktene.  

2.2 Tidligere undersøkelser 

Multiconsult har tidligere utført grunnundersøkelser i sjøen ved den østre brua (bru 1). 
Disse undersøkelsene er rapportert i deres rapport 313481-RIG-RAP-001, datert 
16.02.2015. Det ble da utført fem totalsonderinger til berg. 

Jernbaneverket utførte på 1940 tallet grunnundersøkelser med prøvetakning utenfor 
eksisterende fylling. Disse er rapportert i UB.108477-000_001, datert 21.mai 1943. 

2.3 Oppmåling 

Punktene er satt ut i samarbeid mellom Jernbaneverket og Rambøll. Punktene er målt 
inn av Landmåler Sør. Høydene er oppgitt i høydesystem NN1954. 
Koordinater er vist i tabell 1. 

2.4 Laboratorieundersøkelser 

Det er ikke tatt opp prøver av løsmassene i forbindelse med grunnundersøkelsene. 
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2.5 Resultater 

Resultater fra sonderingene er vist som enkeltboringer på tegning 103 til 106.  
Tillegg I gir forklaring og metodebeskrivelse for utførte feltforsøk.  

Tabell 1 Borpunktliste. UTM Euref 89 (sone 32V), NN1954 

Punkt‐
nummer 

Øst  Nord  Terrengkote
Løsmasse‐
mektighet 

Bergkote 

1  324033,8  6484673,8  +2,3  15,3 meter  ‐13,1 

2  324041,0  6484680,6  +2,3  16,0 meter  ‐13,7 

3  324047,9  6484686,7  +3,0  18,0 meter  ‐15,0 

4  324027,1  6484688,8  +2,5  17,7 meter  ‐15,2 

5  324025,6  6484703,4  +3,0  20,0 meter  ‐17,0 

6  324013,0  6484713,0  +3,0  21,7 meter  ‐18,7 

7  324003,8  6484719,8  +2,8  24,3 meter  ‐21,5 

3 GRUNNFORHOLD 

3.1 Løsmasser 

Løsmassene består generelt av faste granulære masser over berg. Sonderingene viser 
at det er mye stein/blokk i løsmassene. Det er ikke mulig å tolke en sikker overgang 
mellom utfylt masse og opprinnelig sjøbunn. Basert på topografisk kart antas det at 
tidligere sjøbunn lå mellom kote -10 og -7,5 ved punkt 5 til 7. 

3.2 Grunnvann 

Grunnvannstanden antas å tilsvare nivået i sjøen. 

3.3 Berg 

Borpunkt 1 er avsluttet i antatt berg uten kontrollboring på grunn av brudd i 
borstengene. Borpunkt 2 til 7 er avsluttet i berg med to til tre meter kontrollboring i 
berg.  
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Reidar Hermund Haug

Fra: Steinar Eide <Steinar.Eide@eidemarine.com>
Sendt: 13. juni 2016 15:15
Til: Reidar Hermund Haug
Emne: VS: Sender e-post: SAM_4967.jpg
Vedlegg: SAM_4967.jpg; Launes Bru_Egersund_Kart_02 Model_13_06-2016.pdf

Hei,
Her har vi laget et par skisser over inn løfting av Launes 3. Ved bruk av en krane, der søyle til gangbru i sjø må fjernes
og det er max kapasitet på flytekran selv om søyle blir fjernet.
 Andre alternativet skisserer bruk av 2 flytekraner, der ein og har god kapasitet ihht tyngde og utligg.
Sender deg to e-poster etterpå(blei for stort og sende i en)som viser inn løfting inntegnet i kartskisse.

Best Regards

Steinar Eide
Chartering Agent

M: +47 97129666
T:   +47 53 48 35 00

E: steinar.eide@eidemarine.com
www.eidemarine.com

Eide Marine Services AS, Røysanesvegen 18, N-5457 Høylandsbygd, Norway
Tel.: +47 53 48 35 00  l  Fax: +47 53 47 72 40  l post@eidemarine.com LinkedIN  l  Facebook  l  Vimeo

The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is intended for the addressee only.
Any unauthorized use, dissemination of the information or copying of this message is prohibited. If you are not the
addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete this message.
Thank you.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ingemar Arnevik
Sendt: 13. juni 2016 15:02
Til: Steinar Eide <Steinar.Eide@eidemarine.com>
Kopi: eidelift7.captain@ships.eide-gruppen.no
Emne: Sender e-post: SAM_4967.jpg

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

SAM_4967.jpg



Kart er henta fra "kart.nois.no7eigersund".
Tegningane til EMS A/S er basert på info i mail fra
Reidar Hermund Haug 27/05-16.
Ny jernbanebru, vekt 350T, 60m lang er tenkt
plassert med senter i dagens jernbanespor, dvs. 12,5m
fra ytterkant av gangbru som har ei målt bredde på
2,9m inkl. rekkverk.
EL7 er tegna inn med utlegg på 13m fra baug, har då
kapasitet på 345T, max. krokhøyde ca. 25m.
Geografien i området tillet ikkje at "EL7" kjem beint
på site/posisjon til brua. Resultatet vert reduksjon i
effektiv kapasitet for "EL7".
Konklusjon frå vår side er: Løysinga om å bruke
"EL7" åleine vil ikkje gå, då fundament for gangbru
ved bb baug på "EL7", kjem i vegen for skroget til
"EL7". Det vil ikkje hjelpa å løfta bort gangbrua då
det er brukaret/fundamentet/søyler til denne som vert
problemet. SJå vedlagt bilde.



Kart er henta fra "kart.nois.no7eigersund".
Tegningane til EMS A/S er basert på info i mail
fra Reidar Hermund Haug 27/05-16.
Løftet kan utførast ved å bruka 2 stk flytekranar i
samløft."Eide Lift7" med jibb, kapasitet 250 t på
18 m utlegg frå baug og "Eide Lift" med kapasitet
på 200 tonn på 18 m utlegg frå baug.
Me har då behov for løfteøyrer i kver ende av
brua. Ekspelvis kan "EL7" løfta i austenden av
brua der td. løfteøyrene er montert 15 m frå enden
av brua. «EL» kan løfta i vestre enden der
løfteøyrene er td 10 m frå enden av brua. Dette for
å nytta ut kapasitet best mogeleg. Vektfordeling
mellom kranane kan då bli td 200 t på "EL7" og
150 t på "EL".
Fordel med denne løysinga er god kapasitet og
rekkevidde samt at gangbrua kan stå slik den står
idag.

EL7 er tegna inn med utlegg med jibb på 22M.
Har då kapasitet på 220T, krokhøyde ca. 40m.
Senter på krok er vist 15m inne på brua, dette må
vurderast med tanke på vektfordeling.
EL er tegna inn med utlegg på 18m, kapasitet
200T og krokhøyde ca. 40m. Senter på krok er vist
10m inne på brua, dette må vurderast med tanke
på vektfordeling.
Dette er sansynlegvis ei mulig løysing dersom
løfteøyer kan plasserast med tanke på
vektfordeling.
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Reidar Hermund Haug

Fra: Reidar Hermund Haug
Sendt: 27. mai 2016 16:48
Til: steinar.eide@eidemarine.com
Kopi: Henrik.Dahlstrom@jbv.no
Emne: SV: Jernbanebru Launes, Egersund.

Hei.

Viser til samtalen i dag. Vi har ft. oppdrag for Jernbaneverket med å utarbeid forprosjekt for en ny jernbanebru bru i
Launes-sundet (Sørlandsbanen), og i den sammenheng ønsker vi å sjekke ut mulighetene for at denne brua kan
monteres med kranfartøy. Det er 3 bruer som ligger etter hverandre i Launes-sundet, og vi har vært i kontakt med
dere for en slik undersøkelse for den vestre brua i sundet (Launes 1).

Nå i disse dager jobber vi med den østre brua (Launes 3). Har markert denne på vedlagt flyfoto med en rød firkant
som viser hvor brua skal være plassert i ferdig tilstand.

Det kan forutsettes at brua veier ca. 350 tonn, totalt lengde bru er 60 meter. Bredden inkl. gangbane er 8.26 meter,
uten gangbane 5.8 meter. Brua kan heises på plass med eller uten gangbane, alt etter hva som er mulig.
Total høyde på brua er ca. 2.0 meter, noe høyere med rekkverk/gangbane. Gangbruen som ligger ved siden av
jernbanesporet kan heises bort dersom det gjør kranjobben lettere. Skissen under viser tverrsnittet på brua:
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Det er noe grunt i området der, men etter som vi forstår så har dere flere fartøyer som ikke er så dyptgående (f.eks
EL7).

Fint om de har mulighet til å undersøke og gi en tilbakemelding om det er mulig å montere denne brua med noen av
deres kranfartøy under ovenfor nevnte forutsetninger.
(Vi presiserer at dette er kun et spørsmål om hva som er mulig å utføre, om må ikke forveksles som en
prisforespørsel)

Vennligst ta kontakt dersom noe er uklart. Det er fint om de har mulighet til å gi en tilbakemelding i løpet av mandag
30.05.2016.

Hilsen
Reidar

Fra: Asbjørn Sivertsen [mailto:Asbjorn.Sivertsen@eidemarine.com]
Sendt: 11. desember 2015 12:56
Til: Reidar Hermund Haug
Kopi: Karl.Ivar.Urdal@jbv.no; Unni Horne; Sales; Steinar Eide; Aage Petter Fjelland
Emne: SV: Jernbanebru Launes, Egersund.

Heisann,

Ref telefonsamtale tidligere i dag.
Har nå snakket med kapteinen på EL7 og han mener absolutt dette skal gå fint med EL7.

Trenger imidlertid tillatelser fra aktuell havnemyndighet for å bruke ankrene våre i sjøen.
Må også anordne noen fjellbolter for fortøyning av lekteren som skal frakte broelementene da det er lite kaier i
denne leden inn mot brostedet.
Som du forstår så er det kurante ting, mer som «things to remember»

Hører gjerne videre fra dere.

Best Regards
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1 EIDE MARINE SERVICES AS CRANE VESSELS / BARGES 

 EIDE MARINE SERVICES AS, N-5457 HØYLANDSBYGD, NORWAY │  +53 48 35 00 │ post@eidemarine.com 

EIDE LIFT  
 

GENERAL  
 
Name Eide Lift  
Flag Norwegian NOR 
Length o.a.  34,00 m  
Beam o.a. 19,00 m  
Draught hull 3,75 
Lifting cap 216 mt Sherlegg  
Flag  Norwegian  
Class DNV 1A1-R5-Barge 
 

 

     

Specifications is given without guarantee and may be subject to change without notice. 



 

 

 EIDE MARINE SERVICES AS, N-5457 HØYLANDSBYGD, NORWAY │  +53 48 35 00 │ post@eidemarine.com 

2 EIDE MARINE SERVICES AS 

EIDE LIFT  
 

PRINCIPAL DIMENSIONS  
 
Length 34,00 m 
Length max 35,20 m 
Beam 18,98 m 
Beam max 19,33 m 
Depth 3,75 m 
Depth moulded forw. 1,80 m 
Depth moulded aft. 2,82 m 
Gross tonnage 724 mt 
Net tonnage 217 mt 
Dead weight 660 mt 
Deck area 646 m² 
 

LIFTING CAPACITY  
 
Main hook without fly jib installed 
 216 mt at 18 m outreach 
 200 mt at 18 m outreach 
Main hook with fly jib installed 
 200 mt at 18 m outreach 
 14 mt at 45 m outreach 
Fly jib 
 40 mt at 35 m outreach 
 10 mt at 63 m outreach 
 
 
CRANE DIMENSIONS  
 
Max height main hook 47,50 m 
Max height jib hook 62,50 m 
Air draught  22,50 m (beam in cradle) 
 
 



 

 

3 EIDE MARINE SERVICES AS 

 EIDE MARINE SERVICES AS, N-5457 HØYLANDSBYGD, NORWAY │  +53 48 35 00 │ post@eidemarine.com 

 
EIDE LIFT  

 

OTHER EQUIPMENT  

Propulsion 2 x SRP 170, 360 degrees 
Main engines 2 x 390 BHP Cummins at 1800 RPM 
Bow thruster 1 x 190 BHP Deutz, 180 degrees. 
Aux. Engine 1 x Cummins generator 225KVA 440V 60HZ 
 1 x Scania generator 190KVA 440V 60HZ 
 

MOORING WINCHES  

Forw. 2 x 5 tonne, 150 m, 22 mm wire 
Aft. 2 x 5 tonne, 150 m, 22 mm wire 
Anchor winch Aft. 1 x 5 tonne, 150 m, 36 mm wire + 7 m,  

40 mm chain + anchor 3,5 tonne 
 

ACCOMMODATION  

Accommodation 4 crew in single cabins. 
  



 

 

4 EIDE MARINE SERVICES AS CRANE VESSELS / BARGES 

 EIDE MARINE SERVICES AS, N-5457 HØYLANDSBYGD, NORWAY │  +53 48 35 00 │ post@eidemarine.com 

EIDE LIFT  

 



 

 

42 EIDE MARINE SERVICES AS 
CRANE VESSELS / BARGES 

EIDE LIFT 
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1 Introduction 

DHI was commissioned by Rambøll to develop an assessment for backwater and floodplain 

mapping on a new design of the Launes 3 railway bridge that has to be developed for the 

existing Launes railway bridge in Tengsvågen in Norway. 

The current bridge at this location has a cross-section that creates a too narrow constriction of 

the flow, resulting in water level rise and flooding. 

The requirement for the planned new bridge is to be able to avoid the flooding for the worst case 

situation of hig tide at the sea or the 200-year discharge event or a combination of the two. 

This assessment is developed around the following conditions: 

• Sea water level: three different tidal levels, corresponding to low astronomical tide (-0.32 

m), 1-year tide (0.39 m) and 200-year storm surge (1.91 m) water levels 

• Discharge: 200-year discharge +20% (867 m3/s). The full range of discharge values up to 

that point are calculated and displayed in this report. 
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2 Data 

All the data for this study was provided by Rambøll to DHI. 

The data used for the different components of this assessment are illustrated as follows: 

MIKE 11 model:  

• network and fjord cross sections from HEC-RAS model 

• current bridge cross section: “Profil-sjøbunn_rev-03.05.2016.xlsx” spreadsheet, HEC-RAS 

model and technical drawings of the existing bridge 

• future bridge: “Profil-sjøbunn_2016-06-17.xlsx” spreadsheet and technical drawings of the 

new bridge 

Floodplains maps: 

• laser data from survey (files contained in folder “Laserdata NN2000”). These point 

measurements were converted to a digital elevation map (DEM) with of 1 m resolution 

The design discharge is Q200+20% equal to 867 m3/s, as reported by Rambøll (2015). 

2.1 Projection and datum 

Projection system: ETRS 1989 NTM Zone14 

Datum: NN2000 

In the proposal we assumed that all elevation data would be provided in NN2000 and all spatial 

data in said projection. In cases where the older NN1954 datum was provided, the elevations 

were converted to NN2000 by subtracting 11 cm. 

2.2 HEC-RAS model 

A HEC-RAS model of the fjord branch including the existing bridge was developed by Rambøll. 

This model was made available to DHI in order to get the river network and cross section data 

for the study. 

The model consists in a single river branch around 2400 m long. The bridge is located close to 

the model outlet, about 140 m from the outlet and 2250 m from the upstream model boundary. 

The river branch is defined by 11 cross sections, two of which at the bridge, and a bridge 

structure. 
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Figure 1 Egersund branch network from HEC-RAS model 

 

2.3 Existing bridge geometry 

The cross section of the existing bridge is shown in the figure below.  

The cross section points were obtained from the excel spreadsheet “Profil-sjøbunn_rev-

03.05.2016.xlsx” and converted to NN2000 datum. These data cover the cross section elevation 

up to -0.11 m (0 m in NN2000 datum). 

The low cord of the bridge deck is 1.69 m, so a part of the cross section profile was missing.  

We used the cross section profile from the HEC-RAS model and the autocad drawings of the 

bridge to extend the right and left sides of the cross section at all the openings, as shown in the 

following figure. 
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Figure 2 Cross section at the bridge based on Excel file and HEC-RAS model 

 

The existing bridge generates a narrow restriction of the fjord cross section. In the cases of high 

tidal and extreme discharge events the flow restriction at the structure can cause floodings in the 

neighboring areas as well as on the bridge itself, thus making the railway unusable. 

2.4 Future bridge geometry 

A new bridge structure has been designed to try to minimize the risk of flooding in case of high 

flow events. 

The planned changes to the existing bridge structures are the following: 

• smallest section (5): enlarge the bridge opening and lift the deck from 1.69 m to 1.94 m 

• largest section (1): reconstruct the existing bridge and lift the deck from 1.69 m to 1.945 m. 

The total effect of these two changes is a enlargement of the existing bridge cross section, as 

shown in the figure below. 

 

Figure 3 Bridge cross section: existing and planned cross sections 
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2.5 Boundary conditions 

The MIKE 11 model of Egersund branch is run using three different boundary conditions at the 

outlet, representing the lowest astronomical tide (LAT), the 1-year tide and the 200-years storm 

surge water levels.  

The tide levels were obtained from Rambøll (2015) for the 1-year and 200-year tides, while the 

LAT was calculated by DHI. 

The water levels corresponding to the above conditions are: 

• low tide water level: - 0.32 m 

• 1-year tide water level: 0.39 m 

• 200-year storm surge water level: 1.91 m 

The 200-year storm surge event of 1.91 m is estimated for year 2100, since this water level is 

much higher than the estimates for the current and near future scenarios. 

All model results are calculated for these three different boundary conditions. 

The upstream boundary condition was defined as a time varying increasing discharge 

(modelling trick). The discharge was varied from 100 m3/s to 867 m3/s (corresponding to the 

200-year discharge, 723 m3/s, increased by 20%), in order to cover the range of variation of the 

runoff in the river branch and calculate the Q-H relationship at the structure. The flow 

calculations were steady-state for each discharge, which allowed easy generation of Q-H curves 

for the conditions in Tengsvågen. The original proposal only outlined the use of Q200+20%, but 

the calculation of Q-H relations is easy and very illustrative for the classic behavior of the bridge 

opening. 

 

2.6 Calibration data for the “Synne” flood December 2015 

DHI received observed water levels from Rambøll in the Excel file “Flomvannstander 

Tengsvågen 08122015.xlsx” (the datum is NN2000, mentioned specifically in the Excel file). 

The tide level was 0.4 m during Synne. 
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Figure 4 The two water level observations close to the bridge during the Synne flood in December 
2015. 

 

Figure 5 Observed discharge at Gjedlakleiv. 

The observed water levels are shown in Figure 4: The water levels are 1.86 m and 1.99 m. 

Discharge data were also provided by Rambøll at the station Gjedlakleiv (daily and hourly). The 

data showed a peak discharge of 930 m3/s at Gjedlakleiv, as also illustrated in Figure 5. It is 

noted that Gjedlakleiv is some km upstream from Tengsvågen, which means that attenuation 

can be significant.  

Knowing the peak discharge and the peak water level for the Synne flood is extremely valuable, 

and the observations can be used for guiding the Q-H relation from the energy equations. 

We also have an unofficial estimate of the Launes discharge of 1119 m3/s. This will be used as 

well in the analysis.  
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3 Model development 

3.1 MIKE 11 model converted from HEC-RAS 

A MIKE 11 model was developed based on the existing HEC-RAS model of the fjord branch. 

The river network was derived from the HEC-RAS one with some adjustments in the order of 

few meters. The river network of the model is shown in the following figure. 

 

Figure 6 MIKE 11 river network of Egersund fjord branch 

 

The cross sections were copied from the HEC-RAS cross sections as they were, the only 

exception being the cross section at the railway bridge. The data at the structure is coming from 

the spreadsheet “Profil-sjøbunn_rev-03.05.2016.xlsx” as described earlier.  

The HEC-RAS cross sections upstream and downstream the bridge were not used in MIKE 11. 

This in order to keep a space step long enough to avoid numerical instabilities at the structure. 

The MIKE 11 model has 7 cross sections (= 11 original ones – 2 at the bridge – 1 upstream the 

bridge – 1 downstream the bridge) and a bridge. The bridge is not included as a cross section 

as such, but as a hydraulic structure divided into several culverts. However, the geometry of the 

bridge cross section is also shown together with the other cross sections in the figure below. 
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Figure 7       Cross section 0 

 

Figure 8       Cross section 196 

 

Figure 9       Cross section 388 

 

Figure 10     Cross section 596 

 

Figure 11     Cross section 1334 

 

Figure 12     Cross section 2081 
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Figure 13     Culverts at bridge cross 
section 2247 

 

Figure 14     Cross section 2387 

 

3.2 Existing bridge 

The existing bridge is defined in the MIKE 11 model as a series of culverts, representing the 

different bridge openings, and a weir, representing the bridge deck. 

Both weir and culverts are defined in MIKE 11 through a level-width relationship. 

 

Figure 15  Culverts representing the openings of the existing bridge 

 

While the flow at the weir structure (above the deck) is active only if the water level increases 

above the deck level, the flow through the culverts is active for all water levels, either as free or 

submerged flow. 

The losses at the weir were computed using the standard MIKE 11 loss factors for this type of 

structure. The effect of using different head loss factors at the culverts was assessed on the Q-H 

curve at the structure.  

Different combinations of inflow and outflow loss factor values were tested, generating the 

different Q-H curves showed in the following figure. For comparison, the figure also displays the 

Q-H curve generated by the HEC-RAS model. 
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The best way to adjust a Q-H relation is to use the shape provided by the energy equation 

combined with observations to adjust the head loss factors. However, the discharge for the 

December 2015 observation is very uncertain. Therefore we preferred not to trust that 

observation and to stay on the safe side in our model calibration by using standard head loss 

factors in the energy equation. 

The inflow and outflow head loss parameters in the MIKE 11 model were fixed to the default 

ones of 0.5 and 1 respectively at all the culverts. All further simulations for the existing and the 

new bridge were run with these parameters. 

 

 

Figure 16 Q-H curves obtained for different inflow and outflow head loss parameter values in MIKE 11 
versus Q-H curves calculated by Rambøll using HEC-RAS (Rambøll, 2015). The MIKE 11 
model curves are generated for an outlet boundary condition of 0.4 m and the existing model 

 

3.3 Attempted calibration for “Synne” 

In the proposal we outlined the idea of using the Synne observations, which basically state that 

the discharge should be around 930 m3/s and the water level around 1.95 m at the Launes 

bridge location. In the following we use the Gjedlakleiv observed discharge, while it can certainly 

be argued that the Launes discharge should be higher. However, it will become clear from the 

analysis that 930 m3/s at the bridge location is difficult to argue for in the context of head losses 

through the bridge opening. 
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Figure 17 Comparison between the Synne Q-H point and the calculated Q-H curves as well as 
estimation of the Synne peak discharge that would follow from the range of Q-H curves 
calculated using MIKE 11. 

 

The range of calculated Q-H curves is compared to the Synne observations assuming 930 m3/s 

and 1119 m3/s peak flow in Figure 17: 

• The observed discharge of 930-1119 m3/s range is very difficult to see in the Q-H relation 

range. 

• We keep in mind that Rambøll obtained similar Q-H curves using HEC-RAS. We do not 

know the details about the HEC-RAS, and although it had some incorrect inputs, the results 

should not be completely different from what we obtain here. Hence the HEC-RAS model 

also makes the discharge observations difficult to believe. 

• The Q-H curves combined with what must be considered reasonably reliable water level 

measurements in Tengsvågen, suggest that the Launes peak discharge during Synne was 

600-730 m3/s. 

 

The Gjedlakleiv discharge station is many km upstream of the Launes outlet: 

• There are some indications that the discharge measurement in itself is overestimated 

• There are additional storages downstream of Gjedlakleiv. 

• There are also additional water inflows between Gjedlakleiv and Tengsvågen (but not 

necessarily timed to increase the peak). 

• Tengsvågen will itself attenuate the flood. We did look at this with MIKE 11 (not reported 

here), and Tengsvågen can easily reduce the flood peak 10% from upstream to 

downstream in Tengsvågen. 

 

The comparison to Synne is inconclusive. 
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3.4 Future bridge 

The planned changes for the existing bridge were included in the MIKE 11 model.  

These changes only affect two of the five bridge openings: a minor change of section 1 and a 

major enlargement of section 5.  

Thus, the only difference between the two MIKE 11 models developed for the existing bridge 

and the new bridge consist in the representation of two culverts, those of sections 1 and 5, as 

illustrated in the following figure. 

 

Figure 18  Culverts representing the openings of the new bridge. The existing bridge openings are also 
shown (dashed line) 
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4 Hydraulic results 

Several MIKE 11 model simulations were run to simulate the flow at the bridge for the existing 

bridge profile and for the future one. This in order to infer the discharge and the velocity at the 

structure. 

For both these cases the simulations were run for the low tide (- 0.32 m water level), the 1-year 

tide (0.39 m water level) and the 200-year storm surge (1.91 m water level)  events. 

The results are shown in terms of Q-H curve at the bridge as well as Q-V curves at the bridge 

culverts, in order to quantify the scour velocity at the structure for the range of variation of the 

discharge. 

4.1 Baseline, existing conditions 

4.1.1 Discharge-water level curves 

The plot below shows the discharge-water level (Q-H) curve at the structure for the three 

different tidal levels at the model outlet. 

 

Figure 19  Q-H curves at the bridge for the three cases of low tide (Ho = - 0.32 m), 1-year tide (Ho = 
0.39 m) and 200-year storm surge case (Ho = 1.91 m) 

 

One notes from the figure that for generally normal tide levels and design flow conditions, the 

Tengsvågen water level does not depend on the tide level, while the exteme 200-year 

stormsurge increases the Tengsvågen water level slightly. This behavior is quite common for 

hydraulic structures. 
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4.1.2 Discharge-velocity curves 

The following plots show the discharge-velocity (Q-V) curves at the different bridge opening 

sections. The Q-V curves are shown for the three different outlet boundary tidal conditions used 

in this study. 

It can be noticed that the Q-V curves at the 4 bridge openings with similar size and geometry are 

also similar. The Q-V curve at the largest culvert (section 1) is similar to this behavior only for 

the high tidal level of 1.91 m. 

 

Figure 20  Q-V curves for low tide case (Ho at outlet = - 0.32 m) 

 

 

Figure 21  Q-V curves for 1-year tidal case (Ho at outlet = 0.39 m) 
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Figure 22  Q-V curves for 200-year storm surge event (Ho at outlet = 1.91 m) 

 

For scour design the low tide level conditions are clearly designing, while the 200-year storm 

surge partly drowns the bridge and therefore gives less orifice effect in the bridge opening (1.91 

m is above the lower deck elevation). 

The design velocity for the bridge opening is hence 5-6 m/s. 

4.2 Future conditions 

4.2.1 Discharge-water level curves 

The plot below shows the discharge-water level (Q-H) curve at the new structure for the three 

different tidal levels at the model outlet.  

The corresponding curves for the existing bridge are also shown for comparison. 
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Figure 23  Q-H curves at the bridge for the three cases of low tide (Ho = - 0.32 m), 1-year tide (Ho = 
0.39 m) and 200-year storm surge case (Ho = 1.91 m). The curves are shown for the new 
bridge (solid line) and the existing one (dashed line). 

 

If comparing the Q-H curves levels of the new and the existing bridge structure we immediately 

realize how effective the enlargement of the bridge cross-section is at reducing the water level at 

the structure. This is true for all tidal levels and the full range of variation of the discharge.  

4.2.2 Discharge-velocity curves 

The following plots show the discharge-velocity (Q-V) curves at the different bridge opening 

sections. The Q-V curves are shown for the three different outlet boundary tidal conditions used 

in this study. 
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Figure 24  Q-V curves for low tide case (Ho at outlet = - 0.32 m) 

 

 

Figure 25  Q-V curves for 1-year tidal case (Ho at outlet = 0.39 m) 
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Figure 26  Q-V curves for 200-year storm surge event (Ho at outlet = 1.91 m) 

 

If we compare these plots to those obtained for the existing bridge, we can notice that the 

enlargement of the bridge cross section has a noticeable effect in reducing the velocities at all 

the structure openings. This is true for all the tidal water levels considered and the full range of 

variation of the discharge. 

We can also notice that the Q-V curves of the different openings follow a more homogeneous 

behavior for the new bridge than the existing one. This means that at the new bridge the 

velocities are quite uniform at the different openings for all the considered discharge values. 

This is not the case for the existing bridge, for which the velocities at the openings start varying 

for discharges above 200-400 m3/s. 

The design velocity is around 3-4 m/s for the new bridge. 

4.3 Impact of the new bridge on the Synne flood event 

It was the intention that the new bridge should be demonstrated also for the Synne flood event. 

However, the uncertainty in the Launes discharges for the Synne flood event is not known. 

Hence it was agreed to focus more on the really solid and positive conclusion that the new 
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Figure 27 Estimation of the effect of the new bridge on Synne by using only the observed peak water 
level during Synne and ignoring the discharge. It is stressed that the approach is not strictly 
valid, but it nonetheless underlines how significantly the new bridge reduces water levels, 
which is a solid conclusion from the model study. 

 

The water level observations for Synne are considered reliable, which means we can use the 

obtained Q-H curves for estimating the impact of the new bridge on the Synne flood by using the 

calculated Q-H curves for existing and new bridge. This is illustrated in Figure 27, which shows 

that the Synne water level in Tengsvågen would be reduced from 1.95 m to around 0.70 m. 
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5 Flood maps 

Flood maps were also computed as an outcome of this assessment. 

These maps were generated for the extreme event scenario characterized by a 200-year 

discharge increased 20% (867 m3/s) and the three different tidal levels considered in the study, 

i.e., low astronomical tide (-0.32 m), 1-year tide (0.39 m) and 200-year storm surge (1.91 m). 

The floodplain maps were produced for both the existing bridge and the planned future bridge. 

The terrain DEM for the area was generated at a 1 m resolution using the LiDAR data from the 

survey and it is shown in the following figure. 

The water levels in the fjord were derived from the MIKE 11 results. The model cross-sections 

were extended into the floodplain (see following figure) and the simulated water levels were 

applied along the full cross sections. This allowed generation of a 1 m resolution raster from the 

water level at the cross-sections. This is the standard approach for generating 2D water level 

maps from 1D models. In general the approach gives reasonable results, especially for cases 

like the present with relatively small water level variations and steep topography edges. 

The floodplain maps were generated by subtracting the DEM from the water levels. 

 

 

Figure 28  Terrain DEM of the Fjord. The hydraulic model river network and the extended cross 
sections over the floodplains are also shown 
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In the following series of figures, the floodplain relative to a specific tidal level scenario is shown 

for the baseline situation (existing bridge) and the future situation (new bridge). 

By comparing the floodplain maps for the existing and the future scenario, it can be noticed that 

the flooded area is smaller for the future situation.  

This is quite clear if looking at the road at the east of the fjord, which is flooded for all tidal levels 

in the existing scenario. With the new bridge in place, this road is partially flooded for the 200-

year storm surge event only. 
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Figure 29  Floodplain extent for low astronomical tide and Q = 867 m3/s: existing and future scenarios 
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Figure 30 Floodplain extent for 1-year tide and Q = 867 m3/s: existing and future scenarios 
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Figure 31 Floodplain extent for 200-year storm surge tide and Q = 867 m3/s: existing and future 
scenarios 
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Figure 32 Floodplain extent for 1-year tide and Q = 867 m3/s: existing and future scenarios – zoom on 
island 
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Figure 33 Floodplain extent for 1-year tide and Q = 867 m3/s: existing and future scenarios – zoom on 
the south side of the fjord 
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Figure 34 Floodplain extent for 1-year tide and Q = 867 m3/s: existing and future scenarios – zoom on 
the north side of the fjord 
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6 Conclusions 

The object of this study was to assess the effects of a new bridge design for the existing Launes 

railway bridge at Egersund fjord. The point of interest were flow levels and velocities at the 

structure and floodplains extension. These were compared for the existing scenario (existing 

bridge) and the future scenario (new bridge design). 

The assessment was conducted for the specific discharge relative to the 200-year return period 

increased by 20% (867 m3/s) and the three different tidal levels at the sea outlet: low 

astronomical tide (-0.32 m), 1-year tide (0.39 m) and 200-year storm surge (1.91 m). 

The following steps were performed in the study: 

• Development of two 1D hydraulic models for the Egersund fjord branch with MIKE 11 

modelling software: one model for the existing bridge and one for the future bridge design. 

• The models were developed based on the data from an existing HEC-RAS model of the 

same branch and additional information on the existing and planned bridge structure from 

Rambøll. 

• The models were run for the design discharge and the three different tidal water levels. 

• Analysis of model results respect to: water levels and velocities at the bridge structure for 

the existing and future bridge design and the different tidal and discharge scenarios. 

• Extrapolation of 1D water levels from the MIKE 11 model from the model cross sections to 

the cross sections extensions above the floodplains. 

• Generation of 2D flood maps based on the water levels extrapolated on the floodplains and 

the DEM from an existing LiDAR survey on the area. 

From this analysis we found out that the main effects of the new bridge design compared to the 

existing one are: 

• Significant reduction of the water level in Tengsvågen upstream of the bridge, with a major 

reduction of 2.3 m in the case of the low astronomical tidal level and a reduction of 0.9 m in 

the case of the 200-year storm surge event. The worst case is high discharge and high tide 

in terms of water levels. 

• Reduction of flow velocities at the bridge openings. The velocities at the new bridge are 

reduced from 5-6 m/s to 3-4 m/s. It is emphasized that the designing conditions are 200-

year flood and low tide level in terms of scour protection. 

• The flood extent is almost the same due to the steep profile of the fjord. However, a minor 

reduction of the flooded area can be noticed as a consequence of the new bridge design.  

The overall conclusion from this assessment shows that the future bridge design proves to be 

effective in reducing both flow and water levels at the structure and in the fjord. 

As a consequence of the reduced water levels, the flooded areas in the extreme case of a 200-

year +20% discharge are also slightly reduced by the new bridge design. 
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Beskrivelse I forbindelse med riving og nybygging av jernbanebrua Launes 3 ved 
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Sammendrag 

Rambøll har fått i oppdrag av Jernbaneverket å utføre en historisk kartlegging med tanke på 
forurenset grunn, samt foreta innledende miljøtekniske grunnundersøkelser i forbindelse med 
riving og nybygging av jernbanebrua Launes 3 ved Launessundet i Rauestadfjorden, Eigersund 
kommune.  

Massene på tiltaksområdet består hovedsakelig av innfyllte sprengsteinmasser som ble lagd ut i 
siste halvdel av 1800-tallet. 

 

På grunn av jernbanevirksomhet i over 100 år på linja er det grunn til å mistenke at det 
forekommer forurensning i ballastmassene langs sporet, samt spredning av forurensning til 
under- og omkringliggende masser. Det kan også forventes forurensning fra kreosotbehandlet 
trevirke. Under befaringen ble det observert svartelistede arter, lupinus polyfyllus og rosa 

rugosa, på tiltaksområdet. 

 

Prøvetaking av området ble utført den 20. juni 2016. Det ble tatt ut seks overflateprøver av jord 
og steinmasser innenfor tiltaksområdet. Prøvene ble analysert på basispakke jord. Det er påvist 
konsentrasjoner av miljøgifter over normverdi i fem av seks prøver.  De undersøkte massene 
består av rene og forurensete masser i tilstandsklasse 2 og 3. 

Det er planlagt å fjerne mesteparten av fyllmassene for å åpne sundet ved jernbanebrua Launes 

3. Dersom massene må kjøres ut, må de leveres til godkjent deponi. 

 

Da jernbanesporet er i daglig bruk, var det ikke mulig å ta tilstrekkelig antall jordprøver før 
anleggsarbeidene med fjerning og utskifting av masser settes i gang. Det er derfor behov for 
ytterlige prøvetaking av ballastpukk, finstoff og fyllmasser under og omkring jernbanesporet. 
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1. INNLEDNING 

1.1   Bakgrunn 

I forbindelse med flommen Synne i desember 2015 ble et av landkarene på jernbanebrua Launes 

3 ved Launessundet i Rauestadfjorden, Eigersund kommune, undergravd og skadet, slik at det 

var nødvendig å gjøre midlertidige forsterkningsarbeider ved og understøpe landkaret. Det er 

planlagt å skifte brua innen sensommeren 2017, samtidig skal det gjøres tiltak for å åpne sundet 

for mer vanngjennomstrømning ved Launes 3. Det planlagte tiltaket vil innebære rivning av 

brukonstruksjonen, utskifting og reposisjonering av landkarene til Launes 3, utgraving av 

sprengsteinmassene mellom landkarene, samt utgraving mot land på den østlige enden av brua. 

Figur 1 viser et kartutsnitt over hvor tiltaksområdet ved Launessundet er i Eigersund kommune.  

 

 

Figur 1: Oversiktskart over tiltaksområdet i Eigersund kommune. Tiltaksområdets beliggenhet er 
markert med rød sirkel. 

Det har ikke vært mulig å gjennomføre en tilstrekkelig miljøteknisk grunnundersøkelse i henhold 

til veileder TA-2553/2009 [1] i forkant av anleggsarbeidene, fordi jernbanesporet er i daglig 

bruk. Det er så langt tatt ut seks overflateprøver av jord og finknuste steinmasser, men det er 

behov for ytterligere prøvetaking for å få tilstrekkelig innsyn i forurensningssituasjonen når det 

gjelder ballastpukken, finstoffet og fyllingsmassene rundt jernbanebrua. Det er derfor lagt opp til 

å ta ut flere miljøprøver parallelt med anleggsarbeidene for å sikre en korrekt håndtering av 

massene.  

 

I henhold til kapittel 2 i forurensningsforskriften, med ikrafttreden 1. juli 2004 [1], skal det ved 

terrenginngrep der det er grunn til å tro at grunnen er forurenset, gjøres nødvendige 

undersøkelser for å kartlegge omfanget og betydningen av den eventuelle forurensningen. 
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1.2 Målsetning 

Målet med den historiske kartleggingen er å gi svar på om det er mistanke om forurenset grunn 

på tiltaksområdet og derfor behov for å utføre miljøtekniske grunnundersøkelser. Undersøkelsen 

omfatter blant annet kartlegging av mulige kilder og mulig spredning av forurensning.  

 

Målet med de miljøtekniske grunnundersøkelsene er å gi svar på i hvilken grad og omfang 

tiltaksområdet er forurenset. 

 

Miljømålet for eiendommen er linjegrunn. Gjenværende masser på eiendommen skal tilfredsstille 

krav til "Industri og trafikkområder" fastsatt i Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 

”Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn” [1]. Miljømålet for omkringliggende områder 

er å unngå spredning av forurensning til tilgrensende eiendommer, grunnvann eller 

overflateresipienter. 

2. METODE 

Rambøll har valgt å dele den miljøtekniske grunnundersøkelsen inn i seks faser. Faseinndelingen 

er basert på krav og beskrivelser gitt i forurensningsloven, forurensningsforskriften med 

tilhørende veiledere og standarder. For grunnundersøkelser er det Miljødirektoratets veileder TA-

2553/2009 ”Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn” [1] og standard NS-ISO 10381-

5:2005 ”Veiledning for fremgangsmåte for undersøkelse av grunnforurensning på urbane og 

industrielle lokaliteter” [2] som er benyttet.  

Fasene er som følger: 

 

 Fase 1: Kartlegging av historikk for eiendommen 

 Fase 2: Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 

 Fase 3: Avgrensende miljøteknisk grunnundersøkelse 

 Fase 4: Helse- og spredningsrisikovurdering 

 Fase 5: Tiltaksplan 

 Fase 6: Oppfølging og sluttrapportering 

 

I dette oppdraget er fase 1 og delvis fase 2 gjennomført etter avtale med oppdragsgiver. Det 

anbefales at miljørådgiver følger opp og dokumenterer gjennomføringen av tiltaket frem mot en 

sluttrapportering.   

2.1 Fase 1 - Kartlegging av historikk 

Det er gjennomført en historisk kartlegging (fase 1) av området. Resultatene fra undersøkelsen 

vurderes og det konkluderes med om det er behov for en innledende miljøteknisk 

grunnundersøkelse eller om undersøkelsen kan avsluttes. 

 

Kartleggingen i fase 1 er gjennomført som en skrivebordstudie. I tillegg var Rambøll på befaring 

ved Launes 3 den 20. juni 2016, der det også ble tatt noen overflateprøver av jord- og 

fyllmassene på stedet. Offentlig tilgjengelig informasjon i Miljødirektoratet sin 

grunnforurensningsdatabase, NGU sine databaser om grunnforhold [3] [4] og grunnvannsbrønner 

[5] og informasjon i kommunens arkiver er benyttet. Informasjonen som har fremkommet under 

kartleggingen og befaringen har gitt grunnlag for å identifisere mulige forurensningskilder på 

eller ved eiendommen, og informasjon om opphav til og mulig utbredelse av forurensningen.  
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2.2 Fase 2 - Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 

Det er gjennomført en innledende miljøteknisk grunnundersøkelse (fase 2) på området med 

bakgrunn i den historiske kartleggingen som er utført. Resultatene fra undersøkelsen tolkes og 

vurderes mot fastsatte normverdier [1], foreslåtte normverdier [6] og tilstandsklasser for 

forurenset grunn [1]. Det konkluderes med om det er behov for en avgrensende undersøkelse, 

helse- og spredningsrisikovurdering og tiltak eller om undersøkelsen kan avsluttes. 

2.2.1 Prøvetaking, analyser og målinger 

I dette kapittelet presenteres metodikken for utført prøvetaking, valg av analyseparametere og 

målinger utført i felt. 

 

2.2.1.1 Prøvetakingsplan 

 

Det er i henhold til Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 [1] utarbeidet en prøvetakingsplan 

basert på tiltaksområdets størrelse og planlagt arealbruk. Miljødirektoratets veileder fastsetter et 

minimumskrav for antall prøver av overflatejorden (0-1m) relatert til forurensningsmønsteret på 

eiendommen og planlagt arealbruk. Innen grunnforurensning er det vanlig å ta utgangspunkt i 

tre ulike forurensningsmønster: 

 

1. Diffus eller homogen forurensning. 

2. Punktkilder med kjent lokalisering. 

3. Punktkilder med ukjent lokalisering. 

 

Ved å følge Miljødirektoratets anbefalinger om prøvetetthet og plassering av prøvepunktene vil 

dette gi en 80 % sikkerhet for å påvise faktiske forurensningssituasjonen på det undersøkte 

området. Bestemmelse av forurensningsmønsteret vil være avhengig av hva som fremkommer i 

fase 1 kartleggingen. Ved diffus eller homogen forurensning anbefales en systematisk 

prøvetaking der prøvepunktene er jevnt fordelt over området. Ved punktkilder med kjent 

lokalisering anbefales en skjønnsbasert prøvetaking av området med lokalisert punktkilde og en 

systematisk prøvetaking utenfor dette området. Ved mistanke om punktkilder med ukjent 

lokalisering anbefales en systematisk prøvetaking kombinert med et skjønnsbasert tilsnitt for å 

kunne ta hensyn til en sannsynlig plassering av en kilde. Dette vil som oftest resultere i 

prøvetaking i to omganger. Ved å ta hensyn til forurensningsmønsteret på området vil man 

redusere usikkerheten for at det ikke avdekkes reell forurensning på området. 

 

Den nåværende og fremtidige arealbruken for eiendommen er jernbane og denne omfattes i 

veilederen av arealbruken “industri og trafikkareal”. Det er mistanke om forurensning i 

ballastpukken og jernbanesviller, samt spredning av forurensning fra disse til under- og 

omkringliggende fyllmasser/jord. Området som vil bli berørt av gravearbeidene har et areal av 

cirka 600 m2 ved den vestlige delen av jernbanebrua, og cirkaa 300 m2 ved den østlige enden av 

Launes 3 (se Figur 2). Med utgangspunkt i funnene fra fase 1 kartleggingen er det antatt at 

forurensningsmønsteret på området som skal undersøkes er diffus forurensning. Dette gir et 

minimumskrav på åtte overflateprøver for tiltaksområdet. I tillegg er det behov for å ta prøver av 

dypere masser/lag for å kartlegge eventuell forurensning nedover i grunnen. Vurderingene av 

behovet for prøvepunkter og antall prøver er vurdert under feltarbeidet. Det er lagt opp til å ta ut 

flere prøver enn hva som vil bli analysert i første omgang. Prøvetakingsplanen omfatter 

prøvetaking i seks punkter (Figur 3).  

Da det ikke var mulig å ta ut prøver under ballastpukken og i dypere masser i forkant av 

gravearbeidene, fordi jernbanebrua er fortsatt i bruk, legges det opp til å utføre supplerende 

prøvetaking ved oppstart av anleggsarbeidene. 
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Figur 2: Arealene ved jernbanebru Launes 3 ved Launessundet i Eigersund kommune som vil bli berørt av 
JBVs rive- og gravearbeider.  

 

 

 

Figur 3: Prøvetakingspunkter ved den innledende miljøtekniske grunnundersøkelsen ved jernbanebrua 
Launes 3 utført av Rambøll den 20. Juni 2016. 
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2.2.1.2 Jordprøvetaking 

 

Feltarbeid med uttak av jordprøver ble utført den 20. Juni 2016. På grunn av at jernbanesporet 

er i bruk var det ikke mulig å bruke gravemaskin, og det ble kun tatt seks overflateprøver ned til 

cirka 20-30 cm dyp. Prøvene ble tatt ut med en liten hagespade, minimum ti stikk for å få en 

representativ prøve. Prøvene ble oppbevart i diffusjonstette Rilsan-poser i kjølebag frem til de ble 

levert til analyse hos akkreditert analyselaboratorium. 

 

2.2.1.3 Analyser 

 

Analyseparameterne er valgt på bakgrunn av antatt forurensning (diffus forurensning på grunn 

av jernbanevirksomhet gjennom mange år, samt forurensning fra kreosotimpregnerte 

jernbanesviller i ballastpukk og fyllingsmasser). Prøvene analyseres derfor for følgende 

parametere: arsen (As), syv tungmetaller (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), 16 ulike PAH-forbindelser, 

syv ulike PCB-kongener, BTEX (benzen, toluen, etylbenzen, xylen) og totale hydrokarboner (C5-

C35).  

 

2.2.2 Vurdering og tolkning av resultatene 

I dette kapittelet presenteres grenseverdier og metodikken for vurdering og tolkning av 

resultatene. 

 

2.2.2.1 Normverdier og tilstandsklasser for forurenset grunn 

 

Forurensningsforskriften kapittel 2 [7] fastsetter normverdier for en rekke ulike stoffer. 

Normverdiene er grenseverdier for hvilken konsentrasjon et stoff kan ha uten at det foreligger 

risiko for verken helse eller miljø, og de definerer dermed hva som er å regne som forurenset 

grunn. Videre har Miljødirektoratet i veileder TA-2553/2009 "Helsebaserte tilstandsklasser for 

forurenset grunn" [1], definert fem tilstandsklasser for forurenset grunn basert på 

forurensningsgraden, se Tabell 1. Tilstandsklassene rangerer tilstanden for massene fra ”meget 

god” til ”svært dårlig”. Den øvre grensen for tilstandsklasse 1 og 5 styres av henholdsvis av 

normverdiene og nedre grenseverdi for når stoffer og forbindelser regnes som farlig avfall. 

Tilstandsklassene er bygget på en risikovurdering av helse og gjenspeiler virkningen på 

mennesket. De ulike klassene setter grenser for hvilke nivåer som ut fra en helsevurdering kan 

aksepteres av miljøgifter i jord ved ulik arealbruk. 

 

Tabell 1: Helsebaserte tilstandsklasser som gitt i tabell 1 i Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 [1]. 

Tilstandsklasse 1 2 3 4 5 

Beskrivelse av 

tilstand 
Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig 

Øvre grense 

styres av  
Normverdi 

Helsebasert 

akseptkriterie 

Helsebasert 

akseptkriterie 

Helsebasert 

akseptkriterie 

Nedre grense 

farlig avfall 

 

2.2.2.2 Vurderingskriterier for PAH-forbindelser med foreslått normverdi 

 

Det er ikke utarbeidet tilstandsklasser for alle stoffer med fastsatt normverdi. For PAH-

forbindelsene unntatt naftalen, fluoren, fluoranten, pyren og benzo[a]pyren er det heller ikke 

fastsatt normverdier. Aquateam har foreslått normverdier for disse forbindelsene i sin rapport fra 

2007 "Oppdatering av bakgrunnsdata og forslag til nye normverdier for forurenset grunn" [6]. 
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I Miljødirektoratets risikoberegningssverktøy [8], som benyttes til helse- og 

spredningsvurderinger, er disse foreslåtte normverdiene benyttet. De foreslåtte normverdiene er 

svært strenge for noen av PAH-forbindelsene grunnet høy usikkerhetsfaktor som følge av et 

mangelfullt datagrunnlag. Det er derfor ofte overskridelser av disse i masser som ellers er rene.  

 

Benzo[a]pyren, som har en fastsatt normverdi, anses som svært giftig grunnet karsinogen effekt 

(kreftfremkallende). I forbindelse med bakgrunnsarbeidet til Miljødirektoratets veileder TA-

2553/2009 [1] ble normverdien til benzo[a]pyren foreslått justert opp fra ideell verdi på 0,06 

mg/kg til 0,2 mg/kg, da 0,06 mg/kg ble ansett som svært lavt i forhold til lite forurenset jord i 

Norge. Normverdien for benzo[a]pyren er nå fastsatt til 0,1 mg/kg. De foreslåtte normverdiene 

[6] for benzo[a]antracen, krysen, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, indeno[1,2,3-cd]pyren 

og dibenzo[a,h]antracen er ikke justert på samme måte. Rambøll mener derfor at de foreslåtte 

normverdiene brukt i beregningsverktøyet er for strenge. Canadiske myndigheter [9] benytter 

generelt strenge normverdier sammenlignet med Norge og andre europeiske land. De har 

imidlertid normverdier for benzo[a]antracen, krysen, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten og 

indeno[1,2,3-cd]pyren tilnærmet lik den norske normverdien for benzo[a]pyren på 0,1 mg/kg. 

Rambøll mener dette er tilstrekkelig grunnlag for å justere de foreslåtte normverdiene opp til 0,1 

mg/kg for disse enkeltkomponentene. I denne rapporten benytter Rambøll 0,1 mg/kg som justert 

foreslått normverdi ved vurdering av nevnte forbindelser (Tabell 2) og foreslåtte normverdier fra 

Aquateam [6] for resterende PAH-forbindelser uten fastsatt normverdi. 

Tabell 2: Foreslåtte normverdier for PAH-forbindelser og Rambølls forslag til justering av foreslåtte 
normverdier. 

Stoff Foreslåtte normverdier (mg/kg) Justerte normverdier (mg/kg) 

Acenaftalen 0,8 ikke justert 

Acenaften 0,8 ikke justert 

Fenantren 0,8 ikke justert 

Antracen 0,8 ikke justert 

Benzo[a]antracen 0,03 0,1 

Krysen 0,03 0,1 

Benzo[b]fluoranten 0,01 0,1 

Benzo[k]fluoranten 0,09 0,1 

Indeno[1,2,3-cd]pyren 0,05 0,1 

Dibenzo[a,h]antracen 0,05 0,1 

Benzo[g,h,i]perylen 0,1 ikke justert 

 

 

2.2.2.3 Tilstandsklassevurdering 

 

Analyseresultatene er sammenlignet med normverdiene [1], foreslåtte normverdier [6], justerte 

foreslåtte normverdier (Tabell 2) og grenseverdiene for tilstandsklassene i veileder TA-2553/2009 

[1]. Dersom resultatene viser at normverdiene eller de foreslåtte normverdiene/justerte 

foreslåtte normverdiene ikke er overskredet er grunnen å betrakte som ren og undersøkelsen 

avsluttes.  

 

Dersom normverdiene eller de foreslåtte normverdiene/justerte foreslåtte normverdiene er 

overskredet vurderes resultatene opp mot tilstandsklassene og planlagt arealbruk for området. 

Det utføres også en spesifikk vurdering av helse- og spredningsrisiko dersom normverdiene for 

stoffer uten utarbeidet tilstandsklasse eller de foreslåtte normverdiene/justerte foreslåtte 

normverdiene er overskredet. 
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I veileder TA-2553/2009 i Tabell 7 [1] er kravene for de ulike tilstandsklassene til tre kategorier 

av arealbruk satt opp. Gruppene er som følger: 

 

1. Boligområder (inkludert barnehage, skole og lekeplass) 

2. Sentrumsområder, kontor og forretninger  

3. Industri og trafikkarealer 

 

I dette tiltaket er planlagt arealbruk for området jernbane, som hører inn under kategorien 

“industri og trafikkarealer”. I henhold til veilederen [1] tillates dermed følgende: 

 

 Toppjord (0-1 m): Tilstandsklasse 3 eller lavere. Tilstandsklasse 4 kan aksepteres dersom en 

risikovurdering med hensyn på helse og spredning tilsier at det er forsvarlig. 

 Dypereliggende jord (>1 m): Tilstandsklasse 3 eller lavere. Tilstandsklasse 4 og 5 kan 

aksepteres dersom en risikovurdering med hensyn på helse og spredning tilsier at det er 

forsvarlig. 

 

3. RESULTATER OG DISKUSJON 

3.1 Fase 1 - Historisk kartlegging av området 

Generell eiendomsinformasjon framkommet under den historiske kartleggingen av området er 

gitt i Tabell 3. 

Mens tabellen gir informasjon knyttet til hele eiendommen, vil resten av rapporten kun beskrive 

situasjonen som gjelder den delen av tiltaksområdet som vil bli direkte berørt av 

tiltaksgjennomføringen (se markeringen i Figur 4). 

Tabell 3: Eiendomsinformasjon for området med Gnr./Bnr. 47/211 i Eigersund kommune undersøkt av 
Rambøll. 

Eiendomsinformasjon 

Adresse Eigerøyveien 25, Krossmoveien 2, Kvidafjellveien 21 

Gnr./Bnr. 47/211 

Hjemmelshaver Jernbaneverket 

Gjeldende regulering Linjegrunn 

Dekke på overflaten Hele eiendommen er 126 313,2 m2 stor og består av 

jernbanelinjer med tilhørende områder og bebyggelse. Den 

østlige halvdelen består hovedsakelig av asfalterte 

områder, jernbanelinjer og grenser mot bebyggelse og 

Rauestadfjorden, mens den vestlige halvdelen er mest 

dekket med vegetasjon og ubebyggede områder (se Figur 

4). Arealet som grenser mot jernbanebrua er delvis dekket 

med gress og trær. Det fører en gangvei gjennom området 

som leder til gangbrua som krysser sundet ved siden av 

jernbanebrua. 

Bygninger på eiendommen Fire lagerbygninger, jernbanestasjon, garasjeuthus anneks 

til bolig 

Omkringliggende område og 

arealbruk på 

naboeiendommer 

Omkringliggende terreng er regulert til parkanlegg, 

friluftsområde, offentlig trafikkområde, boligbebyggelse, 

annen offentlig eller privat tjenesteyting, bolig, forretning, 

kontor, og friluftsområde i sjø/vassdrag. Området på land 

som grenser mot brua er ikke spesifisert i 

reguleringsplanen av Eigersund kommune. 
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Figur 4: Kartutsnitt av reguleringsplanen av Eigersund kommune. Eiendommen med gnr.bnr. 47/211 er 
markert med rosa omriss. Område med jernbanebrua Launes 3 er markert med rød sirkel. 

 

3.1.1 Eiendomshistorikk med mulige kilder til forurensning 

Eiendommen er brukt som linjegrunn. Områdene som vil bli berørt av tiltaksgjennomføring består 

av innfylte steinmasser. Sprengsteinfyllingene har en mektighet på ca. 20 m, og ble fylt inn i 

siste halvdel av 1800-tallet. Det handler hovedsakelig om veldig grove masser som stammer fra 

den nærliggende jernbanetunnelen. Over tid har det samlet seg organisk materiale og jord som 

delvis fyller mellomrommene mellom de grove steinmassene og som belegg på steinmassene. 

Det er vanskelig å anslå hvor mye finstoff og jord det befinner seg i de innfylte steinmassene. 

 

Under befaring på tiltaksområdet ble det påvist to svartelistearter: Hagelupin «lupinus 

polyphyllus» og rynkerose «rosa rugosa» (Figur 5). 
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Figur 5: Svartelistede arter registrert på tiltaksområdet. Til venstre: Hagelupin “Lupinus polyphyllus”, til 
høyre: Rynkerose “rosa rugosa”. 

3.1.2 Registrert forurensning 

Eiendommen er ikke registrert i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase. 

3.1.3 Geologi, brønner og grunnvann 

Tiltaksområdet er menneskeskapt, og består av innfylte sprengsteinmasser (fra siste halvdelen 

av 1800-tallet) og nye fyllmasser som ble fylt inn etter flommen i 2015. Området skråner ned 

mot Launessundet og er flatt på toppen der jernbaneskinnene ligger. Massene har ikke 

grunnvannspotensiale. 

3.1.4 Spredningsveier 

Sprengsteinmassene er meget grove og permeable. Forurensning fra overflaten kan lett spres 

gjennom steinmassene og ut i Rauestadfjorden. 

3.1.5 Resipienter 

Nærmeste resipientene som grenser direkte mot tiltaksområdet er Rauestadfjorden og 

Tengsvågen. Mulig forurensning som befinner seg i massene kan lett spre seg til de to 

resipientene. 

3.1.6 Oppsummering og anbefalinger 

Området rundt jernbanebrua Launes 3 har vært brukt som jernbanelinje i over 100 år. Det er 

derfor mistanke om forurensning på området. Jord rundt jernbanelinjer samt ballastpukk og 

finstoff (fin jord, løs sand og støv) som befinner seg under eller som hinne på pukken er ofte 

forurenset med metaller, PAH og alifater. I tillegg kan også underliggende fyllingsmassene være 

forurenset. Det er derfor behov for en innledende miljøteknisk grunnundersøkelse for å få en 

tilfredsstillende oversikt over eventuell forurensningsgrad av jord, fyllingsmassene og 

ballastpukken på tiltaksområdet. 

 

3.2 Fase 2 – Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 

Den innledende miljøtekniske grunnundersøkelsen (fase 2) ble utført av Katrin Knoth, Rambøll 

den 20. Juni 2016. 
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3.2.1 Prøvetaking, analyser og målinger 

Det ble tatt ut seks overflateprøver. Alle seks prøver ble analysert med basispakken. En oversikt 

over prøver som er tatt ut med beskrivelse av jordprofilet og bilder er presentert i Tabell 4. 

 

Tabell 4: Oversikt over prøvepunkt og antall prøver som er tatt ut og sendt inn til analyse i forbindelse 
med grunnundersøkelsen utført av Rambøll den 20. Juni 2016 på området ved jernbanebrua Launes 3. 

Prøve Dyp (m) Beskrivelse av massene Bilder 

P1 0-20 cm Stein, grus og pukk blandet 

med brun jord og sand; 

noen røtter. 

 

P2 0-20 cm Stein, grus og pukk blandet 

med brun jord og sand; 

noen røtter 

 

P3 0-20 cm Stein, grus og pukk blandet 

med brun jord og sand; 

noen røtter. 

 

P4 0-20 cm Stein, grus og pukk blandet 

med brun jord og sand; 

noen røtter. 
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Prøve Dyp (m) Beskrivelse av massene Bilder 

P5 0-20 cm Lysgrå/beige sand, grus og 

stein fylt inn etter flommen i 

2015. 

 

P6 0-20 cm Fin mørke brun jord med 

grus og stein. 

 

 

 

3.2.1.1 Beskrivelse av jordprofilet 

Fyllmassene ved Launes 3 er veldig grove og ble fylt inn etter sprengningen av jernbanetunnelen 

som ligger rett ved jernbanebrua. Over tid har det etablert seg litt vegetasjon på 

sprengsteinmassene og det ble dannet jord og finstoff som fyller nå mellomrommene mellom de 

grove massene og som ligger som en hinne over steinene. Det er vanskelig å estimere mengden 

av finere masser som befinner seg på tiltaksområdet. Siden jernbanelinjen er fortsatt i bruk var 

det ikke mulig å grave inn med gravemaskin for å få en oversikt over hvor dypt de finere 

massene ligger. 

 

 

3.2.1.2 Analyser 

Det er påvist konsentrasjoner av miljøgifter over normverdi og foreslått normverdi/justert 

foreslått normverdi i fem av de seks undersøkte jordprøvene fra grunnundersøkelsen som ble 

utført av Rambøll den 20. juni 2016. Prøve P5 viste ingen overskridelser og kan betegnes som 

rent. 

 

Det er påvist forhøyede konsentrasjoner av As og Zn i tilstandsklasse 2; Cu, Benzo[a]pyren og 

∑16PAH i tilstandsklasse 2 og 3; og Pb i tilstandsklasse 3. 

  

Videre ble det påvist overskridelser av normverdi for PAH-forbindelsene fluoranten, pyren, 

benzo[a]antracen, krysen, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, indeno[1,2,3-cd]pyren, 

dibenzo[a,h]antracen og benzo[g,h,i]perylen i prøve P1-4 og 6. Prøve P2 viste i tillegg 

overskridelser av normverdi av acenaften, fenantren og antracen.  

 

Analyseresultatene er presentert i Tabell 4, og fullstendig analyserapport er gitt i Vedlegg 2. For 

stoffer med fastsatt tilstandsklasse er disse fargekodet i henhold til Miljødirektoratets 

tilstandsklasser [1]. For stoffer som ikke har fastsatt tilstandsklasse eller kun foreslått 

normverdi/justert foreslått normverdi er overskridelser av normverdi vist som uthevet lilla skrift i 

tabellen. 
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Tabell 5: Sammenligning av analyseresultater for jord med normverdier [1], foreslåtte normverdier [6], 
justerte foreslåtte normverdier og tilstandsklassene gitt i Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 [1]. 
Massene stammer fra prøvepunktene som ble prøvetatt av Rambøll under grunnundersøkelsen den 
20.6.2016 ved jernbanebrua Launes 3, Eigersund kommune. 

 

 

Tilstandsklasse 1 Tilstandsklasse 4 Under normverdi <0,010 (under deteksjonsgrense)  

Tilstandsklasse 2 Tilstandsklasse 5 Over normverdi *  Foreslått normverdi 

Tilstandsklasse 3 Farlig avfall Ikke påvist (n.d.) **Justert normverdi 

 

3.2.2 Vurdering og tolking av analyseresultatene 

I dette kapittelet vurderes analyseresultatene opp mot gjeldende grenseverdier og tolkes med 

metodene beskrevet i metodekapittelet.  

 

3.2.2.1 Tilstandsklassevurdering 

Vurderingen av resultatene som er utført i de foregående kapitlene ligger til grunn for 

tilstandsklassevurderingen nedenfor. 

 

Massene som ble prøvetatt på tiltaksområdet under den miljøtekniske grunnundersøkelsen består 

av rene og forurensede masser i tilstandsklasse 2 og 3. En samlet vurdering av 

P1  P2   P3   P4   P5   P6 

20.06.2016 20.06.2016 20.06.2016 20.06.2016 20.06.2016 20.06.2016

0-20cm 0-20cm 0-20cm 0-20cm 0-20cm 0-20cm

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Arsen 8,78 19,7 3,58 9,31 1,12 3,8

Bly 58,2 255 48,3 175 13,8 38,2

Kadmium 0,12 0,46 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Kvikksølv <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Kobber 106 314 56 118 61,2 47,5

Sink 43,2 220 38,2 72,4 43,5 49,3

Krom (III) 23,4 46 12,1 28,4 7,58 10,2

Nikkel 17,6 35,3 10,4 21,2 7,3 14,7

Σ7 PCB 0,0037 0,0035 n.d. n.d. n.d. n.d.

Σ16 PAH 16 44 7,1 19 0,31 2

Naftalen 0,012 0,71 0,015 0,014 <0.010 <0.010

Acenaftylen* 0,038 0,017 0,017 <0.010 <0.010 <0.010

Acenaften* 0,016 0,949 0,021 0,018 <0.010 <0.010

Fenantren* 0,36 6,63 0,384 0,334 0,01 0,068

Antracen* 0,357 1,46 0,139 0,26 <0.010 0,044

Fluoren 0,023 0,778 0,048 0,051 <0.010 <0.010

Fluoranten 4,88 10,2 1,95 4,44 0,08 0,36

Pyren 3,79 7,58 1,53 6,38 0,065 0,283

Benzo[a]antracen* 0,1 ** 0,784 2,2 0,38 0,825 0,023 0,135

Krysen* 0,1 ** 0,813 2,08 0,399 0,981 0,021 0,146

Benzo[b]fluoranten* 0,1 ** 2,31 4,15 0,986 2,46 0,042 0,395

Benzo[k]fluoranten* 0,1 ** 0,606 1,22 0,25 0,84 0,013 0,116

Benzo[a]pyren 0,713 2,1 0,332 0,784 0,024 0,137

Indeno[1,2,3-cd]pyren* 0,1 ** 0,722 1,61 0,281 0,669 0,015 0,133

Dibenzo[a,h]antracen* 0,1 ** 0,164 0,437 0,086 0,184 <0.010 0,041

Benzo[g,h,i]perylen* 0,629 1,45 0,25 0,583 0,015 0,116

Benzen <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100

Toluen <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30

Etylbenzen <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200

Xylen <0.0150 <0.0150 <0.0150 <0.0150 <0.0150 <0.0150

Alifater > C5-C8 <7.00 <7.00 <7.00 <7.00 <7.00 <7.00

Alifater > C8-C10 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

Alifater >C10-C12 <3 <3 <3 <3 <3 <3

Alifater >C12-C35 38 39 17 22 n.d. 16100

0,3

0,2

0,2

7
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0,1

0,01
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0,8

0,8

1

1

50

0,8

0,8

   

Prøve
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Dybde (m)
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8

60
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100
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analyseresultatene viser at forurensningstilstanden til massene i tiltaksområdet er moderat. 

Rambølls samlede vurdering av forurensningssituasjonen på tiltaksområdet er vist i Figur 6.  

 

 

Figur 6: Oversikt over forurensningssituasjonen på tiltaksområdet ved jernbanebrua Launes 3 prøvetatt 
den 20.juni.2016. Analyseresultatene er sammenlignet og fargekodet i henhold til Miljødirektoratets 
tilstandsklasser [1]. Overskridelser av normverdi [1], foreslått normverdi [6] og justert foreslått 
normverdi er vist med svart stjerne dersom stoffet ikke har tilstandsklasse. 

3.2.3 Tiltaksvurdering og anbefalinger 

De prøvetatte massene på tiltaksområdet tilfredsstiller krav til planlagt arealbruk «jernbane» som 

hører inn under kategorien «industri og trafikkareal». Det er planlagt å fjerne mesteparten av 

sprengsteinmassene fra tiltaksområdet for å åpne sundet og legge til rette for mer 

gjennomstrømning. Dersom massene må kjøres ut, må de leveres til godkjent deponi. 

 

Det gjøres igjen oppmerksom på at vurderingen er basert på et lavt prøveantall og at det er 

nødvendig med supplerende prøvetaking ved oppstart av gravearbeidene på tiltaksområdet. 

 

Ballastpukken og finstoffet er ennå ikke prøvetatt på grunn av at jernbanelinjen er i bruk. 

Finstoffet samler seg nederst i ballasten, og er vanskelig å få tak i uten gravemaskin. Det samme 

gjelder fyllingsmassene under pukken. Det anbefales derfor å ta prøve av finstoffet og 

dypereliggende masser ved supplerende prøvetaking når ballastpukken er gravd ut og 

gravearbeidene settes i gang. Det skal tas minimum en prøve per 1000 m3 ballastpukk. 

 

Pukken kan gjenbrukes i togsporet hvis den er egnet. Gjenbruk av forurenset ballastpukk er 

søknadspliktig. Ønskes den gjenbrukt uten å søke om tillatelse så kan ballastpukken vaskes slik 

at forurenset finstoff blir fjernet fra overflaten. Dette tiltaket fordrer et eget anlegg for 

oppsamling og rensning av ballastvannet. 

 

Det er også mulig at det påtreffes forurensing av masser som har vært i kontakt med kreosot 

impregnert trevirke (jernbanesvillene) ved den supplerende prøvetakingen. 

 

P1 P2 

P3 

P4 

P5 P6 
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Under befaringen av tiltaksområdet den 20. juni 2016 ble det observert to svartelistede arter, 

Hagelupin (lupinus polyphyllus) og Rynkerose (rosa rugosa). Når masser fra arealer med de 

påviste svartlistede planteartene fjernes, er det viktig å ta hensyn til at frø fra disse plantene 

ikke spres ved mellomlagring eller ved gjenbruk et annet sted. Det er ikke lov å spre svartlistede 

arter til uberørte områder. 

 

Det avtales med oppdragsgiver når den supplerende prøvetakingen kan finne sted. Oppstart er 

avhengig av igangsettelse av gravearbeidene ved jernbanebrua Launes 3. 

 

 

Supplerende prøvetaking 

 

 

Figur 7: Prøvetakingsplan som viser punktene fra den innledende miljøtekniske grunnundersøkelsen (se 
også Figur 6 for detaljer) og nye prøvepunkter for den supplerende prøvetakingen (markert med svarte 
rundinger; P7 og P8) som er planlagt gjennomført ved igangsettelse av gravearbeidene ved 
jernbanebrua Launes 3. 

For å tilfredsstille kravene til veilederen TA-2553/2009 [1] er det nødvendig med minimum to 

supplerende overflateprøver av jord-/steinmassene på tiltaksområdet som vil bli berørt av 

gravearbeidene. Når det er kjent hvor langt ned jord og finstoff er blandet inn i sprengsteins-

massene, kan det også bli nødvendig med prøvetaking dypere ned i profilen.  

 

Samtidig er det behov for å prøveta ballastpukken og finstoff som ligger under eller som en 

belegg på pukken (Figur 7). Det skal tas minimum en prøve per 1000 m3 ballastpukk. 

 

Det er lagt opp til å ta ut åtte supplerende jordprøver i estimatet nedenfor, men endelig antall 

prøver kan først bestemmes når det er kjent hvor store mengde med ballastpukk som ligger 

innenfor tiltaksområdet, og om det er nødvendig å ta ut prøver dypere ned i innfyllingens profil. 

 

 

Område for prøvetaking av 

ballastpukk og finstoff 

P1 P2 

P3 

P4 

P6 P5 

P7 

P8 
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3.2.4 Kostnadsestimat tiltaksgjennomføring (revidert, basert på analyseresultatene fra 

grunnundersøkelsen den 20. juni 2016) 

Tabell 6: Videre oppgaver og tidsforbruk i forbindelse med den supplerende grunnundersøkelsen 

Aktivitet 

utførelsesfase Beskrivelse Tid Utføres uke 

Administrativt Koordinering, planlegging, 
kvalitetssikring og godkjenning 

14 t  

Fase 3 Supplerende prøvetaking av jord, 
ballastpukk og finstoff (reisetid, 1 dag 
med feltarbeid, for- og etterarbeid; 
levering av prøver; to personer i felt) * 

40 t 
Under tiltaksgjennomføring; må avklares 
med oppdragsgiver 

Fase 4/5 
Rapportering miljøundersøkelser og 
tiltaksplan inkl. evt. risikovurderinger. 

30  t 
Avhengig av supplerende prøvetaking; 
tiltaksplan må sendes inn før 
tiltaksgjennomføring 

SUM 84 t 

*Det forutsettes én dag med feltarbeid basert på informasjonen gitt fra prosjektlederen.  

 

Det gjøres oppmerksom på at timeestimatet er basert på erfaring fra tilsvarende prosjekt. Møter 

og generell rådgivning utover det som er angitt faktureres etter medgått tid iht. oppgitt timepris. 

 

Tidspunktet for den supplerende grunnundersøkelsen må avklares med oppdragsgiver. 

Analyseresultater for jordprøvene kan ved standardbetingelser leveres fra laboratoriet på 5-10 

arbeidsdager.  

 

Rambøll tar ikke ansvar for ev. endringer i prosjektet, slik at vurderinger/arbeid må 

utføres/revideres flere ganger eller ev. endringer fra JBV som kommer underveis i prosjektet. 

Dersom dette inntreffer, kan det medføre fristforlengelse og økt timeforbruk. Kunden vil bli 

varslet så snart Rambøll gjøres oppmerksom på at dette vil inntreffe. 

 

Tabell 7: Kostnader for supplerende grunnundersøkelser, analyser og deponering. 

 Beskrivelse  Pris (eks. mva) Sum (eks. mva) 

Honorar utføring fase 3, 4 

og 5 
84 timer 950 79 800 

Analysekostnader fase 3; 

jord, ballastpukk og 

finstoff «basispakke jord» 

8 stk. 1 400 11 200 

Deponikostnader 

(konservativ estimat) 
12 200 tonn 400 4 880 000 

Antatt pris   4 971 000 

 
 

Tabell 7 viser antall supplerende prøver som er estimert, og kostnader knyttet til analyser og 

deponering av forurensede masser. 

 

Det presiseres at estimerte deponi kostandene er veldig grovt, siden det ikke er mulig å beregne 

mengden av forurensede masser uten fullstendig prøvetakingsprogram og analyseresultater.  

 

Det er antatt at det må kjøres borte 6100 m3 med utgravde masser fra området ved Launes 3. 

Dette tilsvarer cirka 12 200 tonn. Deponikostnader er estimert til NOK 400 per tonn for masser i 

tilstandsklasse 4 og/eller 5. Kostnadsestimatet er basert på antakelsen av at alle masser er 

forurenset i tilstandsklasse 4 og/eller 5. Estimatet inneholder ikke kostnader som kan oppstå ved 

rensing av ballastpukken før eventuelt gjenbruk. 
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Rambøll anbefaler å kjøre forurensete masser til nærmeste deponi (f. eks. Svaaheia Avfall AS) 

for å holde transportkostnadene og miljøkonsekvensene så lave som mulig.
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Vedlegg 1 - Grenser for tilstandsklasser 

 

 

Grenseverdier for de fem tilstandsklassene som gitt i Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 [1]. 
Konsentrasjonene er oppgitt i mg/kg. 

Stoff 

Tilstandsklasse 1 Tilstandsklasse 2 Tilstandsklasse 3 Tilstandsklasse 4 Tilstandsklasse 5 

Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig 

 Arsen  <8 8 20 20 50 50 600 600 1000 

 Bly  <60 60 100 100 300 300 700 700 2500 

 Kadmium  <1,5 1,5 10 10 15 15 30 30 1000 

 Kvikksølv  <1 1 2 2 4 4 10 10 1000 

 Kobber  <100 100 200 200 1000 1000 8500 8500 25000 

 Sink  200 200 500 500 1000 1000 5000 5000 25000 

 Krom (III)  <50 50 200 200 500 500 2800 2800 25000 

 Krom (VI)  <2 2 5 5 20 20 80 80 1000 

 Nikkel  <60 60 135 135 200 200 1200 1200 2500 

 PCB total  <0,01 0,01 0,5 0,5 1 1 5 5 50 

 PAH totalt  <2 2 8 8 50 50 150 150 2500 

 Benzo[a]pyren  <0,1 0,1 0,5 0,5 5 5 15 15 100 

 Bensen  <0,01 0,01 0,015 0,015 0,04 0,04 0,05 0,05 1000 

 Alifater > C8-C10  <10 10 10 10 40 40 50 50 20000 

 Alifater >C10-C12  <30 30 60 60 130 130 300 300 20000 

 Alifater >C12-C35  <100 100 300 300 600 600 2000 2000 20000 

 

Foreslåtte tilstandsklasser for PAH-forbindelser uten fastsatt tilstandsklasse i veileder TA-

2553/2009. 
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Vedlegg 2 - Analyseresultater 
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1. INNLEDNING 

Jernbaneverket skal utbedre Launes 3 jernbanebro. Broen er bygget over en gammel steinfylling. 

I forbindelse med dette arbeidet ønsker jernbaneverket å fjerne deler av fyllingen under broen 

for å øke vanngjennomstrømningen. Det skal også settes 10 peler til en dybde på ca 20 m. Dette 

arbeidet kan medføre risiko for spredning av partikler og forurensning. Spredning er avhengig av 

bunnforhold, type og mengde sediment som berøres, grad av forurensning og lokale strømnings-

forhold. I forbindelse med forprosjektet har Rambøll derfor gjennomført undersøkelser for å 

skaffe informasjon om 

 i sedimentet rundt fyllingen  

 Miljøgiftinnholdet i eventuelle sedimentlommer mellom steinene i fyllingen 

 bunnsubstrat ved hjelp av undervannskamera  

 eventuelt viktige naturtyper i nærhet til tiltaksområdet  

 

 

2. METODE 

2.1 Kartlegging av bunnsubstrat 

Substratet under broen ble kartlagt med et dropkamera. Det ble kjørt 4 transekter med kamera 

fra rett oppstrøms broen til rett nedstrøm broen, og i bukten rett nedstrøms broen. 

 

2.2 Sedimentundersøkelser 

2.2.1 Prøvetaking 

Akkurat størrelse på tiltaksområdet er ukjent, men det er av mindre størrelse og består som 

nevnt av en steinfylling. Det er derfor ikke mulig å få opp sedimenter i selve tiltaksområdet. Prø-

vestasjonene ble derfor lagt tett opp til tiltaksområdet, hvor det var mulig å få opp sedimenter. I 

henhold til Miljødirektoratets Veileder for risikovurdering av forurenset sediment (TA-2802/2011) 

[2], skal forurensningstilstanden i mindre områder (<30 000 m2) kartlegges med minimum 3 

bland-prøver av sediment. Én blandprøve består av fire prøver innenfor området prøven repre-

senterer. Prøven skal tas av det bioaktive laget som varierer i tykkelse. Normalt er det bioaktive 

laget 5-10 cm.  

 

Feltarbeidet ble utført 12.05.2016. Prøvetakingen ble gjennomført i henhold til Miljødirektoratets 

Veileder for risikovurdering av forurenset sediment (TA-2802/2011) [2] og sedimentprøvene ble 

tatt ut med en 250 cm² Van Veen grabb. Sedimentene i grabben ble fotografert og beskrevet før 

det ble tatt ut prøve med en spade. Den ønskete sedimenttykelsen på 10 cm ble ikke nådd grun-

net relativt grovt sediment, og prøvene representerer således et noe tynnere sjikt av overflatese-

dimentet enn ønsket. Prøvene ble ført over i diffusjonstette rilsanposer og umiddelbart lagret i 

lystette kjølebager og deretter sendt til analyse hos akkreditert laboratorium. Stasjonsplassering 

for prøvene er vist i Figur 1. Koordinater for hver stasjon er gitt i tabell 2. 
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Figur 1: Plassering av stasjoner for prøvetaking av miljøgifter i sediment og plassering av transekter for 
kartlegging av bunnsubstrat med undervannskamera. Stasjonene for prøvetaking av miljøgifter er mer-
ket med blå sirkler, transektene for kartlegging av bunnsubstrat er merket med rosa streker.  

2.2.2 Analyser 

Sedimentprøvene ble analysert for innhold av metaller (arsen, kobber, bly, kadmium, nikkel, sink 

og kvikksølv), PAH16, PCB7, og TBT. Det ble også gjennomført en enkel kornfordeling (<63 μm 

og <2 μm) samt en måling av organisk karbon (TOC) i prøvene. Alle analyser ble utført av ALS 

Scandinavia som er akkreditert for denne typen analyser. 

 

2.2.3 Risikovurdering 

Det er utført en risikovurdering Trinn 1 i henhold til Miljødirektoratets Veileder for risikovurdering 

av forurenset sediment (TA-2802/2011) [2]. Trinn 1 er generell og går ut på å sammenlikne mil-

jøgiftkonsentrasjonene med grenseverdier for økologiske effekter oppgitt i Miljødirektoratets vei-

ledere Kvalitetssikring av miljøkvalitetsstandarder M241 2014[3] og Veileder for klassifisering av 

miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann TA-2229/2007 [1]. Trinn 1 Risikovurderingen tar ikke for 

seg risiko for human helse og risiko for spredning (via resuspensjon, biodiffusjon og organismer). 

Med unntak av TBT er grenseverdien for akseptabel risiko forbundet med hver miljøgift satt til 

skillet mellom tilstandsklasse II og III. Komponentenes tilstandsklasser er gitt i Tabell 1. TBT kan 

være giftig ved svært lave konsentrasjoner, men siden man ennå ikke har kontroll over kildene til 

TBT i det marine miljøet, er det liten nytte i å gjennomføre sedimenttiltak bare på grunn av TBT. 

TBT har en forvaltningsmessig grenseverdi i trinn 1 satt til 35 μg/kg, selv om dette avviker fra 

grensen mellom Klasse II og III i klassifiseringssystemet (5 μg TBT/kg) [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

St. 1 

st. 2 

St.3 



 

Sedimentundersøkelser og natur-typekartlegging  

 

 

 

 
 
 

  

Tabell 1: Klassegrenser for miljøgifter i sediment iht. veileder Kvalitetssikring av miljøkvalitetsstandar-
der M241 2014 [3] og for TBT forvaltningsmessig Veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og 
kystfarvann TA-2229/2007 [1].  

   
Tilstandsklasser 

   

I II III IV V 

      

Ubetydelig 
forurenset/ 

Bakgrunnsni-
vå 

Moderat 
forurenset/ 
God kvalitet 

Markert 
forurenset/ 

Moderat 
kvalitet 

Sterkt 
foruren-

set/ Dårlig 
kvalitet 

Meget 
sterkt for-
urenset/ 

Svært dår-
lig kvalitet 

Metaller Arsen mg/kg <15 15-18 18-71 71-580 >580 

 

Bly mg/kg <25 25-150 150-1480 
1480-
2000 >2000 

Kadmium mg/kg <0,2 0,2-2,5 2,5-16 16-157 >157 

Kobber mg/kg <20 20-84 84-84 84-147 >147 

Krom mg/kg <60 60-660 660-6000 
6000-
15500 >15500 

Kvikksølv mg/kg <0,05 0,05-0,52 0,52-0,75 0,75-1,45 >1,45 

Nikkel mg/kg <30 30-42 42-271 271-533 >533 

  Sink mg/kg <90 90-139 139-750 750-6690 >6690 

PAH Naftalen µg/kg <2 2-27 27-1754 
1754-
8769 >8769 

  Acenaftylen µg/kg <1,6 1,6-33 33-85 85-8500 >8500 

 

Acenaften µg/kg <2,4 2,4-96 96-195 
195-
19500 >19500 

Fluoren µg/kg <6,8 6,8-150 150-694 
694-
34700 >34700 

Fenantren µg/kg <6,8 6,8-780 780-2500 
2500-
25000 >25000 

Antracen µg/kg <1,2 1,2-4,8 4,8-30 30-295 >295 

Fluoranthen µg/kg <8 8-400 400-400 400-2000 >2000 

Pyren µg/kg <5,2 5,2-84 84-840 840-8400 >8400 

  
Ben-
zo[a]antracen µg/kg <3,6 3,6-60 60-501 

501-
50100 >50100 

  Chrysen µg/kg <4,4 4,4-280 280-280 280-2800 >2800 

  

Ben-
zo[b]fluorante
n µg/kg <90 90-140 140-140 

140-
10600 >10600 

  

Ben-
zo[k]fluorante
n µg/kg <90 90-135 135-135 135-7400 >7400 

  
Ben-
zo(a)pyren µg/kg <6 6-183 183-230 

230-
13100 >13100 

  

Inde-
no[123cd]pyr
en µg/kg <20 20-63 63-63 63-2300 >2300 

  

Diben-
zo[ah]antrace
n µg/kg <12 12-27 27-273 273-2730 >2730 

  
Ben-
zo[ghi]perylen µg/kg <18 18-84 84-84 84-1400 >1400 

  PAH16 µg/kg <300 300-2000 2000-6000 
6000-
20000 >20000 

Andre 
organiske 
miljøgifter PCB7 µg/kg <1 1-4,1 4,1-43 43-430 >430 

  
TBT Effektba-
sert µg/kg <1 1-0,002 0,002-0,016 

0,016-
0,032 >0,032 

  
TBT forvalt-
ningsmessig µg/kg <1 1-5 5-20 20-100 >100 
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1.1 Kartlegging av naturtyper 

Det ble gjennomført en kartlegging av bukten mellom Finnsholmen og Launessundet med et 

drop-kamera for å kartlegge om de kunne være ålegress i området. Ålegress vokser ofte i grun-

nere beskyttete bløtbunnsområder og kan leve i områder med brakkvann. Bukten mellom Finns-

holmen og Launesbro passer til denne beskrivelsen og det ble ansett som hensiktsmessig å kart-

legge denne bukten. Undersøkte transekt vises i figur 2. 

 

 

Figur 2: Transektet som ble undersøkt for forekomst av ålegress med undervannskamera er merket med 
blå strek. 

  

Tengsvågen 

Nordre Kattevika 
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3. RESULTATER 

3.1 Områdebeskrivelse 

Launes 3 ligger i Launessundet, som skiller Tengsvågen fra Nordre Kattevika. Der er relativt sterk 

strøm i sundet og pollen oppstrøms broa er flomutsatt. Tengsvågen mottar store mengder fersk-

vann fra Fotlandsvatnet. Nordre delen av Tengsvågen virker å være preget av ferskvann, mens 

søndre delen består av brakkvann. Området er preget av hyttebebyggelse og det er ingen regist-

rerte kilder til forurensning e.g. forurensete tomter, industri avløp o.l. 

 

3.2 Kartlegging av bunnsubstrat med kamera 

Bildene viste at substratet i tiltaksområdet bestod av store steinblokker. Det ble ikke observert 

noen lommer med sediment. Området oppstrøms broen var preget av grovt sediment. Steinfyl-

lingen gikk over til sediment omtrent 15 meter fra broen. Området nedstrøms broen så ut til å 

bestå av hardbunn. Her fikk vi ingen avgrensning med bruk av kamera, men forsøk på å få opp 

grabbprøver indikerte hardbunn opptil 250 m nedstrøms broen. 

 

 

Figur 3: karet viser omtrentlig tiltaksområde i rødt, område som trolig er preget av hardbunn i lilla og 
område som hovedsakelig er preget av bløtbunnsediment i oransje.  
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3.3 Beskrivelse av sedimentene 

Sedimentprøven for Prøvepunkt 1 forsvant under flytransporten, og det er derfor ingen analyse-

verdier for dette punktet. I Tabell 2 er det gitt en oversikt over prøvepunktene og sedimentka-

rakteristika. Sedimentene var grove og besto av 63,9-66,3 % skjellsand og grus samt 33,4-35,9 

% silt og 0,2-0,3 % leire. 

Tabell 2: Karakteristika for sedimentprøvene 2 og 3 tatt ved Launes 3 

Parameter Enhet Prøvepunk 1 Prøvepunkt 2 Prøvepunkt 3 

 

Koordinater 

 0324050 

6484737 

0324054 

6484738 

032490 

6484753 

Beskrivelse  Skjellsand, 

blåskjell rester 

Skjellsand, rurrester Mye skjell (40-50 %) 

Tørrstoffinnhold  (E) %  39,8 41,1 

Vanninnhold %  60,2 58,9 

TOC % TS  5,44 4,16 

Leire (<2 µm) %  0,2 0,3 

Silt (2-63 µm) %  35,9 33,4 

Sand og grus (>63 

µm) 

%  63,9 66,3 

 

3.4 Sedimentets forureningsgrad 

I Tabell 3 er analyseresultatene for blandprøvene fra Prøvepunkt 2 og 3 presentert med fargeko-

de for de forskjellige tilstandsklassene. Det ble påvist konsentrasjoner av kobber tilsvarende til-

standsklasse V (svært dårlig kvalitet) ved begge prøvepunktene. Det ble også påvist konsentra-

sjoner av TBT tilsvarende tilstandsklasse IV (dårlig kvalitet) for Prøvepunkt 2 og 3. For antracen 

lå deteksjonsgrensen for analysemetoden innen tilstandsklasse III (moderat kvalitet), og det kan 

derfor ikke avgjøres om konsentrasjonen tilsvarer tilstandsklasse I, II eller III. Konsentrasjoner 

av øvrige miljøgifter klassifiseres til tilstandsklasse I (bakgrunnsnivå) og II (god kvalitet). En har 

ingen informasjon om det er tilsvarende forurensning under steinfyllingen. Til tross for at det kun 

er analysert 2 prøver fra området mener Rambøll at disse beskriver forurensningen i sedimentet i 

tilstrekkelig grad ettersom begge stasjonene viser samme grad av forurensning. Sedimentet på 

stasjon 1 så også likt ut som ved de andre to stasjonene.  

  



 

Sedimentundersøkelser og natur-typekartlegging  

 

 

 

 
 
 

  

 

Tabell 3: Analyseresultatene for sedimentprøvene 2 og 3 tatt ved Launes 3. Resultatene er fargekodet 
etter tilstandsklasser gitt av Miljødirektorates «Veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og 
kystfarvann» [1]. Tilstandsklasse I = blå, II = grønn, III = gul, IV = oransje, V = rød.  

Parameter Enhet Prøvepunkt 2 Prøvepunkt 3 

Arsen mg/kg 6,36 7,06 

Bly mg/kg 56,1 42,2 

Kobber mg/kg 381 722 

Krom mg/kg 17 15,5 

Kadmium mg/kg 0,55 0,77 

Kvikksølv mg/kg <0.20 <0.20 

Nikkel mg/kg 11,7 10,5 

Sink mg/kg 94,7 97,9 

Naftalen µg/kg 11 11 

Acenaftylen µg/kg <10 <10 

Acenaften µg/kg <10 <10 

Fluoren µg/kg <10 <10 

Fenantren µg/kg 11 36 

Antracen µg/kg <10 <10 

Fluoranten µg/kg 48 74 

Pyren µg/kg 42 64 

Benso(a)antracen^ µg/kg 15 26 

Krysen^ µg/kg 16 33 

Benso(b)fluoranten^ µg/kg 76 118 

Benso(k)fluoranten^ µg/kg 26 34 

Benso(a)pyren^ µg/kg 36 41 

Indeno(123cd)pyren^ µg/kg 48 62 

Dibenso(ah)antracen^ µg/kg 10 13 

Benso(ghi)perylen µg/kg 52 70 

Sum PAH-16 µg/kg 390 580 

Sum PCB-7 µg/kg 1,1 n.d. 

TBT µg/kg 20,3 22,1 

 

3.5 Kartlegging av verdifulle naturtyper 

Strandsonen i bukta mellom Finnsholmen og Launessundet bestod av stein nærmest land. Noe 

lenger fra land gikk steinbunnen over til bløtbunn. Det ble ikke observert ålegress eller andre 

sjeldne naturtyper.  

 

4.  HÅNTERING AV MASSER 

Massene under selve broen består av større stein og kan derfor klassifiseres som rene masser. 

Det er imidlertid usikkert hvor dyp steinfyllingen er, og om det kan finnes forurensete sedimenter 

dypere i eller under fyllingen. Det bør derfor tas prøver av utgravd materiale slik at det kan av-

gjøres hvordan massene kan disponeres videre.  

 

Det vil være relativt kort avstand fra steinfyllingen som skal graves i for å øke vanngjennom-

strømningen under Launes bro, til de forurensete sedimentene. Dette kan medføre at oppvirvling 

av sedimentet under gravearbeidene. Det er også mulig at det er forurensete sedimenter under 

steinfyllingen. Grunnet sterk strøm i sundet vil det ikke være mulig å bruke siltgardin for å hindre 

potensiell spredning av forurensning. En bør derfor være forsiktig å prøve å unngå å virvle opp 
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bunnsedimentene under utgravingen. Ettersom sedimentet er grovt forventes det at partiklene vil 

synke raskt ut av vann-søylen dersom det skulle foregå oppvirvling av sedimentet under tiltaket. 

Faren for spredning av miljøgifter ansees derfor som relativt liten. Utgraving bør foregå når det 

er liten vannføring i elva som renner ut i Tengsvågen. Det er ikke kjent i hvilken grad tidevanns-

strøm påvirker området, men utgraving på vannstille mellom flo og fjære vil være en fordel. I 

alle fall når de største steinene er fjernet og hvis finere masser avdekkes. Arbeidet bør likevel 

utføres utenfor badesesongen da det er mange hytter i området. 

 

Ved etablering av ny bro skal det settes ned 8 pæler. Ettersom det er påvist forurensning opp til 

tilstandsklasse 5 i sedimentene i nærhet til broa bør boreslammet samles opp. Slammet er for-

ventet å være ca 100 kubikk. Det vil foregå togtrafikk på skinnene 12 timer i døgnet. Det er der-

for ikke noe egnet sted i nærhet av broa ettersom massene ikke kan legges på skinnegangene. 

Det virker derfor mest hensiktsmessig at massene legges på en lekter.  

 

5. OPPSUMMERING 

Ut fra sedimentundersøkelsene kan det trekkes følgende konklusjoner:  

 De prøvetatte sedimentene er forurenset av kobber og TBT tilsvarende henholdsvis til-

standsklasse V og IV. For antracen ligger deteksjonsgrensen for analysemetoden innen til-

standsklasse III (moderat kvalitet), og det kan derfor ikke avgjøres om konsentrasjonen til-

svarer tilstandsklasse I, II eller III.  Øvrige miljøgifteskonsentrasjoner tilsvarer tilstandsklasse 

I og II. V  

 Ettersom sedimentet er grovt i tiltaksområdet vil partiklene raskt synke ut av vannsøylen 

dersom det skulle foregå oppvirvling av sedimentet under tiltak. Faren for spredning ansees 

derfor som relativt liten.  

 Borreslam fra pæling bør samles opp, og både utgravde masser borreslam bør testes for mil-

jøgifter for å avgjøre hvordan massene skal disponeres. 

 Det ble ikke registret viktige naturtyper i nærhet til tiltaksområde. 

 

6. REFERANSER  

1. Miljødirektoratet. 2007. Veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfar- 

vann. TA-2229/2007, s. 12.  

2.  Miljødirektoratet. 2011. Veileder for risikovurdering av forurenset sediment. TA- 

2802/2011, s. 46. 

3.Miljødirektorat. 2014 Kvalitetssikring av miljøkvalitetsstandarder. M-241 



V11

 Rambøll                                                                    Side 1

VEDLEGG 11

Miljøsaneringsbeskrivelse



 

Oppdragsgiver 

Jernbaneverket 

 

Rapporttype 

Miljøsaneringsbeskrivelse  

 

Dato 

2016-08-19 

LAUNES 3 

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SAMMENDRAG 

Launes 3 jernbanebru er en stålbjelkebru fra 1895 som skiftes ut i 2016 på grunn av erosjonsskader 

ved nord-vestre landkar. Det er tatt utgangspunkt i at broen skal rives i forbindelsen med etablering av 

nye Launes 3. 

 

Rapporten er utarbeidet etter Rambølls prosedyre for miljøkartlegging av konstruksjoner, og presenterer 
kartleggingens fase 1 og 2. Fase 1 er ”Grunnlagsgjennomgang” og fase 2 er ”Visuell befaring og 
materialprøver”.  Vedlegget inneholder analyseresultatene. 

Det gjøres oppmerksom på at beskrivelsen kun tar for seg miljøkartlegging av broen og ikke 

grunnforhold. 

Ved Launes 3 ble det registrert forekomster av: 

 EE-avfall: Diverse elektriske og elektroniske komponenter 

 Impregnert trevirke: Kreosot impregnering 
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Ramboll 

1. INNLEDNING 

1.1 Formål 

Formålet med denne kartleggingen er å avdekke og rapportere forekomster av helse- og miljøfarlige 

stoffer ved Launes 3, beliggende i Frydenesveien 33 i Mandal kommune, i forbindelse med forestående 

riving.  

 

Rapporten er utarbeidet med sikte på å være nødvendig grunnlag (ev. med anbefalte suppleringer) for 

prosjektering, kontrahering av entreprenør, søknad om igangsettingstillatelse hos kommunen og 

miljøsanering. Rapporteringen tilfredsstiller kravene til rapportering gitt i tidligere kapittel 15 i 

Avfallsforskriften, og som nå omfattes av Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) kapittel 9 

(gjeldene fra 1.7.2010). Rapporten utarbeides etter og tilfredsstiller retningslinjer i RIFs veileder for 

miljøkartlegging av bygninger (2009).  

1.2 Befaring, tid og sted 

Miljøkartleggingen ble foretatt ved befaring 20. juli 2016. Befaringen ble utført av Rambøll ved 

miljørådgiverne Stefani Erika Papadaki og Katrin Knoth.  

1.3 Oppdragsgiver og involverte parter 

Oppdragsgiver er Jernbaneverket. 

 

Firma Postadresse Telefon/ E-post 

Jernbaneverket 

v/ Henrik Dahlstrøm  

Postboks 4350 

2308 Hamar 

E-post:  

Henrik.Dahlstrom@jbv.no 

 

 

 

Rapporten er utført av Rambøll v/ Stefani Erika Papadaki. 

 

 

 

 

  

Firma Postadresse Telefon/ E-post 

Rambøll 

v/Stefani Erika Papadaki  

Hoffsveien 4 

0275 Oslo 

Tlf: 48 95 10 08 / 99 69 49 43 

E-post: stefani.papadaki@ramboll.no / 

 

Eurofins Norsk 

Miljøanalyse AS 

(leverandør av 

laboratorieanalyser) 

Møllebakken 50 

1538 Moss 

Tlf: 69 00 52 00 

E-post: miljo@eurofins.no 

mailto:Henrik.Dahlstrom@jbv.no
mailto:stefani.papadaki@ramboll.no


 

6 (26) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 

 

 

 

Rambøll 

1.4 Underlagsdokumenter 

 Plantegninger fra Norges Statsbaner fra august 1895 

1.5 Registreringsomfang og nivå 

Rapporten er utarbeidet etter Rambølls prosedyre for miljøkartlegging av konstruksjoner, og 

presenterer kartleggingens fase 1 og 2.  

 

I fase 1 «Grunnlagsgjennomgang» gjennomgås tegninger og opplysninger om broen og sannsynlige 

prøvepunkter vurderes. I fase 2 «Visuell befaring og materialprøver» gjennomføres en befaring med 

visuell kontroll inkludert stikkprøver på utvalgte steder. Disse er tatt med små destruktive inngrep med 

kniv, hammer, skrujern etc. Er det ikke mulig å ta materialprøver på denne måten (f.eks. er materialet 

for hardt eller er utilgjengelig) er videre kartlegging/prøvetaking anbefalt. 

 

Kartleggingen setter fokus på: 

 Asbest 

 PCB f.eks. i isolerglass, lysarmaturer, betong, maling og fugemasser 

 Ftalater i vinylbelegg 

 Elektrisk og elektronisk avfall 

 Klorparafiner 

 Andre skadelige stoffer som olje, KFK-gasser, bromerte flammehemmere, bly, kvikksølv etc. 

 

Dersom analyseresultatene eller andre hendelser gjør videre kartlegging nødvendig, vil vi anbefale at 

det gjennomføres en fase 3: Miljøkartlegging; Utvidede materialprøver av spesielle forekomster.  

 

Videre utredning/kartlegging kan være anbefalt hvis: 

 Materialet var utilgjengelig (f.eks. for høyt) 

 Materialets tilstand ikke gjorde prøvetaking mulig (f.eks. for hardt) 

 Analyseresultatene krever videre utredning 

 Saneringsmetode krever videre utredning 

 

Ved eventuelle funn av helse- og miljøfarlige stoffer under rivingen, skal dette behandles etter 

retningslinjer i denne rapporten og evt. forskrifter. Utførende entreprenør er ansvarlig for korrekt 

sanering og håndtering av alle helse- og miljøfarlige stoffer. 
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1.6 Eksisterende bygningsmasse og bygningsmessige tiltak 

Beliggenhet: Frydenesveien 33, Mandal kommune 

Gårds- og bruksnummer: 13/1 og 15/1 

Byggeår: 1895 

Rehabiliteringsår: 1950 

 

Oversiktskart: 

 

 
Figur 1: Oversiktskart over bygningsmassen. Kartet er hentet fra www.seeiendom.no 

  

http://www.seeiendom.no/
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Oversiktsbilder: 

 
Bilde 1: Broen mot sør  

 
Bilde 2: Broen mot nord 

 

 

Bilde 3: Bilde mot vest 
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Beskrivelse av eksisterende bygningsmasse: 

 Landkar 

Broen består av to betonglandkar, et på hver side av broen.  

 

 Togbanen 

Togbanen på brua er belagt med steinfylling, impregnert trevirke og betongbjelker under sporet som 

holder spor på plass. 

 

 Kabler 

Det finnes kabler på broen som er skjult i kabelkanaler av plast inne i betongmur, se på bildet 

under.  

 

 
Bilde 4: Skjulte kabler i kabelkanaler av plast 

 

 
Bilde 5: Skjulte kabelkanaler på begge sider av sporet 

1.7 Generelle vurderinger 

PCB 

PCB ble brukt i en rekke produkter som har vært i bruk i bygningsbransjen opp gjennom årene. Vanlige 

forekomster inkluderer, men er ikke begrenset til, maling, murpuss, fugemasse og diverse produkter 

som klassifiseres som EE-avfall. PCB ble brukt i maling og murpuss, som et eksempel, fra 1940 til 

1975, men kan være aktuelt i bygg fra etter 1975 om gamle produkter var tatt i bruk. I gamle bygg er 

det også viktig å være oppmerksom på områder som har vært gjennom rehabilitering. 

 

Tungmetaller 

Tungmetaller finnes i mange produkter knyttet til bygningsbransjen. Maling, murpuss, soilrør, farget 

glass, beslag rundt piper, takrenner i plast, vinylbelegg, vinylgulvbelegg, isolerglassruter og EE-avfall er 

noen av kildene til tungmetaller som finnes i bygninger. Tungmetaller er aktuelle i bygg fra alle 

perioder. 

 

EE-avfall 

EE-avfall inneholder en lang rekke helse- og miljøfarlige stoffer som PCB, kvikksølv, arsen, bly, tinn, 

bromerte flammehemmere, KFK-gasser etc, og skal behandles forskriftsmessig. 

 

 

 

Impregnert treverk 
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CCA-impregnert treverk ble forbudt å bruke i Norge i 2002. Kobber, krom og arsen er tilsatt i CCA-

impregnert trevirke for å beskytte mot sopp og bakterier. Impregnert trevirke brukes i råteutsatte 

konstruksjoner som utvendige platting, trapp, veranda, balkong og liknende.    
 

1.8 Prøvetaking og analyser 

Prøveresultatene gjelder utelukkende de prøvetatte objektene.  

 

Analysene viser en usikkerhet i resultatene relatert til analysemetodene benyttet av laboratoriet. 

Usikkerheten varierer innenfor intervallet 20-40 % avhengig av analyseparameter, metode og 

prøvemengde. Tolkningen av analyseresultatene i denne beskrivelse baserer seg på det faktiske 

resultat som er presentert i analyserapporten. For ytterligere opplysninger vedrørende usikkerhet, se 

vedlagte analyserapporter. 

 

Prøvetaking av betong er utført med sikte på å være representative prøver for hoveddelen av tyngre 

bygningsmaterialer. Prøvetakingsstrategi er basert på type bygg, årstall og bruk. I tillegg er strategien 

lagt med hensyn til evt. bruk under og etter miljøkartleggingen.  

 

PCB 

Analyser for polyklorerte bifenyler (PCB) utføres normalt på PCB7, det vil si syv varianter av PCB. Det finnes 

over 200 ulike varianter som er kjent til nå og analyser på alle de ulike variantene er meget kostbart. 

Grenseverdien for PCB gjelder PCB-total og er på 50 mg/kg. For å kunne sammenligne PCB7 analyser med 

denne grenseverdien er det nødvendig å multiplisere resultatet fra analysen med fem. Dersom det ikke 

påvises detekterbare konsentrasjoner av PCB7 i prøvematerialet er det antatt at det heller ikke er påvist 

PCB-total. 

 

Krom 

Analyser av tungmetallet krom (Cr) utføres som en totalanalyse fra laboratoriet. Dette innebærer at 

analyseresultatet omfatter både treverdig krom (krom3) og seksverdig krom (krom6). Grenseverdier for 

krom både når det gjelder farlig avfall og normverdi for forurenset grunn er oppgitt spesifikt for krom3 

og krom6. Ved vurdering av analyseresultatene for krom mot grenseverdier benyttes som hovedregel 

grenseverdien for krom3. Dette på bakgrunn av at krom6 ikke er stabilt og raskt vil reduseres til krom3. 

Det er kun ved høye konsentrasjoner av krom-totalt man vil kunne finne krom6 i materialet. Som en 

hovedregel vil det være nødvendig å analysere for krom6 når innholdet av krom-totalt overstiger 1000 

mg/kg som er farlig avfallsgrensen for krom6. Krom-total er det som i rapporten er omtalt som krom3. 

 

1.9 Begrensninger 

Rapporten tar kun for seg miljøkartlegging av de berørte deler av broen. Dette er basert på informasjon 

gitt av prosjektleder.  

Miljøkartlegging er et fagfelt som er i stadig utvikling; nye stoffer blir betegnet som farlig avfall etter 

hvert som fagfeltet tilegner seg mer kunnskap. En miljøkartleggingsrapport er derfor ferskvare. 

Rambøll utarbeider miljøsaneringsbeskrivelsene med bakgrunn i at broen skal rives i umiddelbar 

fremtid. Dersom det går vesentlig tid mellom miljøsaneringsbeskrivelsen ble utarbeidet, og broen skal 

rives, må Rambøll kontaktes for å vurdere om rapporten fortsatt er gyldig.  

1.10 Ansvar 

Rambøll har gjennom tilgjengelig kompetanse forsøkt å avdekke mulige forekomster av helse- og 

miljøfarlige stoffer. Det tas imidlertid forbehold om at det kan forekomme stoffer som ikke er avdekket, 

f. eks fordi det er skjult i forbindelse med tidligere ombygging, skjult i konstruksjonene eller liknende. 

Enhver som river et bygg må på selvstendig grunnlag fortløpende vurdere å stanse arbeidet, dersom 
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man blir klar over forhold som tilsier at det kan være muligheter for at det finnes asbest eller andre 

helse- og miljøfarlige stoffer i bygget. Miljøkartleggeren (PRO) har gjennomført kartleggingen på en 

måte som skal dekke bygningsmaterialene innenfor det berørte arealet, men det påpekes at det er 

mulig at det, under rivingsarbeid avdekkes videre forekomster. Det er derfor entreprenørens (UTF) 

ansvar å følge opp materialene beskrevet i denne rapporten, samt være oppmerksom på at det må tas 

en fortløpende vurdering av funn under rivingsarbeidet. UTF har ansvar for denne oppfølging under 

rivingsarbeidet og oppfordres til å ta kontakt med PRO dersom det er gjort funn av materialer det er 

tvil om inngår i miljøsaneringsbeskrivelsen eller er kartlagt. 

 

Rambøll har utført miljøkartleggingen og utarbeidet miljøsaneringsbeskrivelsen i henhold til gjeldende 

regelverk, veiledere og standarder. Denne beskrivelsen gir ingen garanti for at alle mulige forekomster 

av helse- og miljøfarlige stoffer er avdekket og dokumentert. Rapporten gir en oversikt over 

sannsynlige, påviste helse- og miljøfarlige stoffer og håndtering av denne. Rambøll påtar seg ikke 

ansvar dersom det ved rivearbeider eller i ettertid avdekkes ytterligere eller andre helse- og miljøfarlige 

stoffer enn det som er beskrevet i denne rapporten.  

 

Rapporten må ikke gjengis i utdrag uten skriftlig godkjenning fra Rambøll.  
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2. REGISTRERTE FOREKOMSTER 

I dette kapittelet omtales materialer og komponenter som er påvist eller prøvetatt. De registrerte 

forekomstene er i henhold til NS 9431 – Klassifikasjon av avfall.  

 

Tabell i kapittel 4 viser detaljert oversikt over funn av helse- og miljøfarlige stoffer, type, mengde og 

plassering. 

 

Prøvelogg 

I tabellen under gis en sammenstilling av prøver og analyseresultater og på Bilde 6 vises det hvor alle 

prøvene ble tatt.  

 

Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat 

Prøve 1 Betong landkar Ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB-total eller alifater. 

Ingen tungmetaller over normverdiene. 

Prøve 2 Betong landkar Ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB-total eller alifater. 

Ingen tungmetaller over normverdiene. 

Prøve 3 Betong av mur Ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB-total eller alifater. 

Ingen tungmetaller over normverdiene. 

Prøve 4  Betong landkar Ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB-total eller alifater. 

Ingen tungmetaller over normverdiene. 

Prøve 5 Betong landkar Ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB-total eller alifater. 

Ingen tungmetaller over normverdiene. 

Prøve 6 Maling på metal Ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB-total. 

Ingen tungmetaller over normverdiene. 

 

 
Bilde 6: Oversikt av prøvepunktene tatt av Launes 3. 
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2.1 ASBEST 

Ingen forekomster med mistanke om asbestinnhold. 
 

2.2 PCB  

Hvis innholdet av PCB-total er 50 mg/kg eller mer, er det regnet som farlig avfall. Avfallet skal da 

deklareres og leveres som farlig avfall1.  

 

Analyser for polyklorerte bifenyler (PCB) utføres normalt på PCB7, det vil si syv varianter av PCB. Det 

finnes over 200 ulike varianter som er kjent til nå og analyser på alle de ulike variantene er meget 

kostbart. Grenseverdien for PCB gjelder PCB-total og er på 50 mg/kg. For å kunne sammenligne 

PCB7 analyser med denne grenseverdien er det nødvendig å multiplisere resultatet fra analysen med 

fem. Dersom det ikke påvises detekterbare konsentrasjoner av PCB7 i prøvematerialet er det antatt at 

det heller ikke er påvist PCB-total. 

 

Avfall med konsentrasjon av PCB-total under 50 mg/kg og over 0,01 mg/kg betegnes forurenset og kan 

leveres på ordinært deponi, med mindre det dreier seg om treverk eller annet nedbrytbart avfall. 

Betong, maling og puss med konsentrasjon av PCB-total under 1 mg/kg kan leveres på deponi for inert 

avfall2. Betong, maling og puss som inneholder konsentrasjoner av PCB-total under 0,01 mg/kg er 

regnet som rene masser3.  

 

Disponering av betongavfall må oppfylle kravene i faktaark M-14-2013 fra Miljødirektoratet. 

 

Betong 
Det ble tatt prøver av diverse betongtyper og en malingsprøve fra broen. Ingen av de prøvene viste 

innhold av PCB-total. Det ble også analysert for tungmetaller og alifater i alle prøvene, se kap 2.3 og 

2.9. 

 

Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat 

Prøve 1 Betong landkar Ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB-total. 

Prøve 2 Betong landkar Ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB-total. 

Prøve 3 Betong av mur Ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB-total. 

Prøve 4  Betong landkar Ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB-total. 

Prøve 5 Betong landkar Ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB-total. 

 

 

                                                

 

 

 

 
1 Avfallsforskriftens kap.11, Vedlegg 3 angir grensen for farlig avfall til 50 mg/kg PCB-total. 
2 http://avfallnorge.web123.no/article_docs/Veileder%20deponi%20(01-11-2010).pdf 
3
 Forurensningsforskriftens Del 1 kap. 2, vedlegg 1 ”Normverdier” 
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Bilde 7: Prøve 1 påviste ikke PCB-total over 
normverdien.  

 

 
Bilde 8: Prøve 2 påviste ikke PCB-total over 
normverdien. 

 
Bilde 9: Prøve 3 påviste ikke PCB-total over 
normverdien.  

 

 
Bilde 10: Prøve 4 påviste ikke PCB-total over 
normverdien. 

 
Bilde 11: Prøve 5 påviste ikke PCB-total over 
normverdien.  

  

 
  

P1 
P2 

P3 

P4 

P5 
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Maling 

Det ble tatt en prøve av maling på rekkverk. Den påviste ikke PCB-total over normverdien.  

 

Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat 

Prøve 6 Maling på metall Ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB-total. 

 

 
Bilde 12: Prøve 6 påviste ikke PCB-total over normverdien. 

 

Konklusjon og anbefalt saneringsmetode 

Betong 

Betongen leveres til inert deponi som tar imot ren betong. Dersom det er behov for gjenbruk av 

betong, skal ikke betongkonstruksjoner benyttes som fyllmasser med mindre dette vurderes spesielt 

mht. kriterier for gjenbruk av rivemasser4. Gjenbruk må vurderes også mht. risiko for f.eks endring av 

de PH verdiene i grunnen eller nærliggende resipienter sett i sammenheng med den planlagte 

arealbruken. Rambøll kan gjennomføre slike vurderinger dersom det er ønskelig. 

 

Malte metalloverflater 

Grå maling på stålkonstruksjonen, inneholder ikke PCB-total over normverdien. Den malte 

stålkonstruksjonen kan leveres til godkjent mottak for metallgjenvinning. 

 

  

                                                

 

 

 

 
4
 Fylkesmannen: Regler for gjenbruk av betong og andre rive- og anleggsmasser 

P6 

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Forurensning/Regler-for-gjenbruk-av-betong-og-andre-rive--og-anleggsmasser/
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2.3 TUNGMETALLER  

I tabellen under vises en sammenstilling av grenseverdier for tungmetaller. 

 

Symbol Navn 

Grenseverdi 
Farlig avfall 

(mg/kg) 

! 

Normverdi (mg/kg) Anvendelse 

As Arsen 1000 8 Arsen ble mye benyttet i fargepigmenter. 

Pb Bly 2500 60 
Brukes som fargestoff i keramikk og som 
pigment i maling. 

Cu Kobber 25000 100 
Tidligere bruksområder som maling 
og impregnering av trevirke. 

Cd Kadmium 1000 1,5 

Gir røde, orange og gule pigmenter til 
innfarging av maling og lakk (f.eks. maling 
som må tåle varme). Videre brukes kadmium 
som stabilisator i PVC (f.eks. 
kunststoffvinduer) 

Cr Krom 
Krom (3): 

25000 
Krom (3): 50 (tot) 

Tidligere bruksområder som maling 
og impregnering av trevirke. 
Krom (6) vil relativt raskt reduseres til 3-
verdig krom og påvises kun ved høye 

konsentrasjoner av krom total.  

Hg Kvikksølv 1000 1 
Kan være benyttet i maling som 
insektdrepende middel. 

Ni Nikkel 2500 60 
Det brukes til overflatebehandling av andre 
metaller. 

Zn Sink 25000 200 
I maling er sinkoksid brukt som hvitt pigment. 
Farlig avfallsgrensen for sinkoksid er 2500 
mg/kg. 

 

Det skilles på hhv. farlig avfall5 og over normverdi for forurenset grunn6. Stoffer som er regnet som 

farlig avfall skal leveres til godkjent mottak for denne type farlig stoff. Dersom maling inneholder 

tungmetaller over normverdien skal ikke betongkonstruksjoner som inneholder denne type maling 

benyttes som fyllmasser med mindre det vurderes spesielt mht. risiko for spredning og avgassing sett i 

sammenheng med den planlagte arealbruken.  

  

                                                

 

 

 

 
5 http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/2023/ta2023.pdf 
6 Forurensningsforskriftens kap. 2, vedlegg 1 ”Normverdier” 

http://no.wikipedia.org/wiki/Keramikk
http://no.wikipedia.org/wiki/Impregnering
http://no.wikipedia.org/wiki/Impregnering
http://no.wikipedia.org/wiki/Impregnering
http://no.wikipedia.org/wiki/Impregnering
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Betong 

På bakgrunn av mistanke om innhold av tungmetaller ble følgende prøver sendt inn for analyse. Ingen 

av prøvene viste tungmetaller over normverdiene. Alle prøvene under er også prøvetatt for PCB-total 

(se kap 2.2) og alifater (se kap 2.9). 
 

Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat 

Prøve 1 Betong landkar Ingen tungmetaller over normverdiene. 

Prøve 2 Betong landkar Ingen tungmetaller over normverdiene. 

Prøve 3 Betong av mur Ingen tungmetaller over normverdiene. 

Prøve 4  Betong landkar Ingen tungmetaller over normverdiene. 

Prøve 5 Betong landkar Ingen tungmetaller over normverdiene. 

 

 

 
Bilde 13: Prøve 1 påviste ikke tungmetaller over 
grensen for forurenset avfall.  

 

 
Bilde 14: Prøve 2 påviste ikke tungmetaller over 
grensen for forurenset avfall. 

 

 
Bilde 15: Prøve 3 påviste ikke tungmetaller over 
grensen for forurenset avfall. 

 

 
Bilde 16: Prøve 4 påviste ikke tungmetaller over 
grensen for forurenset avfall. 

 

 
 

P3 

P4 

P1 
P2 
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Bilde 17: Prøve 5 påviste ikke tungmetaller over 
grensen for forurenset avfall. 

 

 

Betong 

På bakgrunn av mistanke om innhold av tungmetaller ble følgende prøver sendt inn for analyse. Ingen 

av prøvene viste tungmetaller over normverdiene. Prøven under er også prøvetatt for PCB-total og 

alifater, se kap 2.2 og 2.9. 
 

Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat 

Prøve 6 Maling på metal Ingen tungmetaller over normverdiene. 

 

 
Bilde 18: Prøve 6 påviste ikke tungmetaller over 
grensen for forurenset avfall. 

 

 

Kabelkanaler 

Det ble ikke tatt prøve av kabelkanalene på broen. Slike kabelkanaler inneholder erfaringsmessig bly. 

 

  

P5 

P6 
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Konklusjon og anbefalt saneringsmetode 

Betong 

Betongen leveres til inert deponi som tar imot ren betong. Dersom det er behov for gjenbruk av 

betong, skal ikke betongkonstruksjoner benyttes som fyllmasser med mindre dette vurderes spesielt 

mht. kriterier for gjenbruk av rivemasser7. Gjenbruk må vurderes også mht. risiko for f.eks endring av 

de PH verdiene i grunnen eller nærliggende resipienter sett i sammenheng med den planlagte 

arealbruken. Rambøll kan gjennomføre slike vurderinger dersom det er ønskelig. 

 

Malte metalloverflater 

Grå maling på stålkonstruksjonen, inneholder ikke tungmetaller over normverdiene. Den malte 

stålkonstruksjonen kan leveres til godkjent mottak for metallgjenvinning. 

 

Kabelkanaler 

Alle kabelkanaler kan leveres som EE-avfall til godkjent mottak. 

 

 

2.4 EE-AVFALL - ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL  

Det ble påvist kabler og kabelkanaler på Launes 3 bru. Se på Bilde 4 og Bilde 5. 

Det ble ikke tatt prøve av kabelkanaler i bygget. Slike kabelkanaler inneholder erfaringsmessig bly 

dersom de ikke er plastholdige (se på Bilde 5).  

 

Konklusjon og anbefalt saneringsmetode 
Alt elektrisk og elektronisk avfall skal demonteres og leveres inn til godkjent mottak.  

Dersom det finnes flere elektriske komponenter enn kun kabler og kabelakanaler, RENAS har definert 5 

grupper for innlevering næringselektro og 4 grupper for innlevering av forbrukerelektro: 

Næringselektro: 

Gruppe 1: Lysrør - Alle lengder og tykkelser av rette lysrør. 

Gruppe 2: Andre lyskilder - Sparepærer, damplamper, infrarøde, ultrafiolette lamper og lysrør som 

ikke er rette.  

Gruppe 3: Kabler og ledninger - Alle typer kabler og ledninger. Større mengder ensartet kabel bør 

leveres separat til behandlingsanlegg.  

Gruppe 4: Små enheter - Håndverktøy, armaturer, installasjonsmateriell, røykvarslere, alarmanlegg, 

lamper, panelovner etc.; avfall som ut fra størrelse og/eller materiale må håndteres skånsomt.  

Gruppe 5: Store enheter - Elektromotorer, pumper, isolatorer, transformatorer, varmtvannsberedere, 

etc.  

 

Forbrukerelektro: 

Gruppe 6: Kuldemøbler - Kjøleskap, fryseskap, kjøledisker, frysedisker, frysere, salgsautomater med 

kjøling. 

Gruppe 7: Andre store hvitevarer - Komfyrer, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, tørketromler. 

Gruppe 8: TV/Monitorer - Fjernsynsapparater, dataskjermer (LCD, CRT og plasma). 

Gruppe 9: Småelektronikk - Støvsugere, varmeovner (frittstående), strykejern, kaffetraktere, 

brødristere, PC'er og skrivere, mobiltelefoner, barbermaskiner, MP3-spillere, Video-/DVD-spillere, 

kameraer etc. 
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Kabelkanaler 

Alle kabelkanaler kan leveres som EE-avfall til godkjent mottak. Det informeres om innhold av bly 

dersom dette er tilfellet.  

 

2.5 KFK/OZONØDELEGGENDE STOFFER 

Det ble ikke registrert noen materialer med mistanke om innhold av KFK/ozonødeleggende stoffer. 

 
  



 

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 21 (26) 

 

 

 

 

Ramboll 

2.6 OLJE/DIESEL  

THC er total mengde hydrokarboner, dvs. summen av ulike oljeforbindelser. Grensen for farlig avfall for 

THC er 20 000 mg/kg (2,0 %) og normverdien er 100 mg/kg (0,01 %). 

 

For å unngå analyseresultater med innhold av bidrag for organiske forbindelser som ikke hører til typisk 

oljeprofil, ble betongprøvene testet for alifater fremfor totale hydrokarboner (THC). Dette ettersom 

betong også inneholder andre organiske tilsetningsstoffer som kan gi utslag på analyseresultatene. 

 

Betong 
Det ble tatt fem prøver av betong på ulike steder av broen med mistanke om alifater. Ingen av 

betongprøvene viste innhold av alifater. Alle prøvene ble også analysert for PCB-total og tungmetaller. 

 

Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat 

Prøve 1 Betong landkar Ikke detekterbare konsentrasjoner av alifater. 

Prøve 2 Betong landkar Ikke detekterbare konsentrasjoner av alifater. 

Prøve 3 Betong av mur Ikke detekterbare konsentrasjoner av alifater. 

Prøve 4  Betong landkar Ikke detekterbare konsentrasjoner av alifater. 

Prøve 5 Betong landkar Ikke detekterbare konsentrasjoner av alifater. 

 

 
Bilde 19: Prøve 1 påviste ikke alifater over 
normverdien.  

 

 
Bilde 20: Prøve 2 påviste ikke alifater over 
normverdien. 

 

P1 
P2 
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Bilde 21: Prøve 3 påviste ikke alifater over 
normverdien.  

 

 
Bilde 22: Prøve 4 påviste ikke alifater over 
normverdien. 

 
Bilde 23: Prøve 5 påviste ikke alifater over 
normverdien.  

  

 

Konklusjon og anbefalt saneringsmetode 

Betong 

Betongen leveres til inert deponi som tar imot ren betong. Dersom det er behov for gjenbruk av 

betong, skal ikke betongkonstruksjoner benyttes som fyllmasser med mindre dette vurderes spesielt 

mht. kriterier for gjenbruk av rivemasser8. Gjenbruk må vurderes også mht. risiko for f.eks endring av 

de PH verdiene i grunnen eller nærliggende resipienter sett i sammenheng med den planlagte 

arealbruken. Rambøll kan gjennomføre slike vurderinger dersom det er ønskelig. 
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2.7 PENTAKLORFENOL 

Det ble ikke registrert noen materialer med mistanke om innhold av pentaklorfenol. 

2.8 PAH  

Det ble ikke registrert noen materialer med mistanke om innhold av PAH. 

2.9 KLORPARAFINER  

Det ble ikke registrert noen materialer med mistanke om innhold av klorparafiner. 

 

2.10 IMPREGNERT TREVIRKE  

Kreosotimpregnering 

Det ble registrert trebjelker i brukonstruksjonen som er impregnert. Alt treverk som skal fjernes må 

leveres som farlig avfall til godkjent mottak. 

 

 
Bilde 24: Eksempel på impregnert trevirke på brua. 

 
Bilde 25: Eksempel på impregnert trevirke på brua. 

 

Konklusjon og anbefalt saneringsmetode 

Kreosotimpregnering 

Kreosotimpregnert trevirke skal sorteres ut som egen fraksjon, merkes og leveres til godkjent mottak 

for farlig avfall. Bruk arbeidshansker ved håndtering av impregnert trevirke – det er uheldig å få flis 

med impregneringsstoffer i seg!  

 

Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder:  

Avfallsstoffnr: 7154 

EAL-kode: *17 03 03 Tjære og tjæreprodukter 

*17 02 04 Tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer 
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3. KONKLUSJON 

Betong 

Betongen er ren men dersom det er behov for gjenbruk av betong, skal ikke betongkonstruksjoner 

benyttes som fyllmasser med mindre dette vurderes spesielt mht. kriterier for gjenbruk av rivemasser9. 

Gjenbruk må vurderes også mht. risiko for f.eks endring av de PH verdiene i grunnen eller nærliggende 

resipienter sett i sammenheng med den planlagte arealbruken. Rambøll kan gjennomføre slike 

vurderinger dersom det er ønskelig. 

 

EE-avfall 

Broen skal saneres for alle elektriske og elektroniske komponenter.  

 

Impregnert trevirke 

Impregnert trevirke sorteres, håndteres atskilt fra annet avfall og leveres til godkjent mottak for farlig 

avfall. 

 

Ovenstående punkter skal være utført og sanert forsvarlig før øvrig riving tiltar. 
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4. SAMMENDRAG, TABELL 

 

 

 

 

Materiale Plassering/ 

Funnsted 

Vekt pr 

enhet 

Helse- og miljøfarlig stoff/ 

analyseresultat 

Saneringsmetode Kommentar 

1500 - EE-AVFALL 

Kabelkanaler Hele broen  Ukjent Kan inneholde bly Leveres som plastholdig 

EE-avfall med 

informasjon om innhold 

av bly.  

 

Kabler Hele broen  Moderate 

mengder  

Diverse Sorteres og leveres EE-

avfallsmottak, gruppe 1-

9 

 

7154/7098 -IMPREGNERT TREVIRKE 

Sviller På brukonstruksjonen 11 tonn Inneholder kreosot Sorteres ut som egen 

fraksjon og leveres til 

mottak for farlig avfall 

Bruk arbeidshansker ved håndtering av impregnert trevirke – 

det er uheldig å få flis med impregneringsstoffer i seg! 

 

 

Sammendragstabellen viser mengdene av alle materialer som inneholder farlige stoffer. En anbefaling for 

hvert materiale er gitt i kolonnen for saneringsmetode.  
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VEDLEGG: ANALYSERESULTATER 

 
 



Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

Fax:      +47 69 27 23 40

miljo@eurofins.no

Rambøll Norge AS 
Postboks 427 Skøyen
0213 OSLO
Attn:  Stefani Erika Papadaki

AR-16-MM-012248-01

EUNOMO-00142759
Í%R5vÂÂUn)MÎ
Prøvemottak:

28.06.2016-05.07.2016Analyseperiode:

28.06.2016

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 1350015404 Launes 3

Stefani Erika PapadakiPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

BygningsmaterialerPrøvetype:

439-2016-06280610Prøvenr.: 20.06.2016

Prøvemerking: 1. Betong landkar Analysestartdato: 28.06.2016

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 7.2Alifater >C10-C12 mg/kga) SPI 20115

< 7.2Alifater >C12-C16 mg/kga) SPI 20115

ndAlifater >C12-C35* Beregnet

< 15Alifater >C16-C35 mg/kga) SPI 201110

ndAlifater C5-C35 Beregnet

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kga) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kga) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kga) LidMiljö.0A.01.093

1.1Arsen (As) mg/kga) NS EN ISO 17294-230%0.5

3.5Bly (Pb) mg/kga) NS EN ISO 17294-240%0.5

0.012Kadmium (Cd) mg/kga) NS EN ISO 17294-240%0.01

7.3Kobber (Cu) mg/kga) NS EN ISO 1188530%0.5

29Krom (Cr) mg/kga) NS EN ISO 1188530%0.3

0.001Kvikksølv (Hg) mg/kga) NS-EN ISO 1284620%0.001

12Nikkel (Ni) mg/kga) NS EN ISO 1188530%0.5

18Sink (Zn) mg/kga) NS EN ISO 1188525%2

PCB(7) - Betong, teglstein, maling, puss, trevirkea)*

< < 0.0050PCB 28 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 52 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 101 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 118 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 153 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 138 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 180 mg/kga)* EN 161670.005

N.D.Sum 7 PCBa)* EN 1616725%

Merknader:

PCB og alifater: forhøyet LOQ pga vanskelig prøvematriks.

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 6

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet



EUNOMO-00142759
Í%R5vÂÂUn)MÎ

AR-16-MM-012248-01

Stefani Erika PapadakiPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

BygningsmaterialerPrøvetype:

439-2016-06280611Prøvenr.: 20.06.2016

Prøvemerking: 2. Betong landkar Analysestartdato: 28.06.2016

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 7.2Alifater >C10-C12 mg/kga) SPI 20115

< 7.2Alifater >C12-C16 mg/kga) SPI 20115

ndAlifater >C12-C35* Beregnet

< 15Alifater >C16-C35 mg/kga) SPI 201110

ndAlifater C5-C35 Beregnet

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kga) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kga) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kga) LidMiljö.0A.01.093

1.1Arsen (As) mg/kga) NS EN ISO 17294-230%0.5

4.4Bly (Pb) mg/kga) NS EN ISO 17294-240%0.5

0.0094Kadmium (Cd) mg/kga) NS EN ISO 17294-240%0.01

6.0Kobber (Cu) mg/kga) NS EN ISO 1188530%0.5

29Krom (Cr) mg/kga) NS EN ISO 1188530%0.3

0.000Kvikksølv (Hg) mg/kga) NS-EN ISO 1284620%0.001

9.9Nikkel (Ni) mg/kga) NS EN ISO 1188530%0.5

17Sink (Zn) mg/kga) NS EN ISO 1188525%2

PCB(7) - Betong, teglstein, maling, puss, trevirkea)*

< < 0.0050PCB 28 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 52 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 101 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 118 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 153 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 138 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 180 mg/kga)* EN 161670.005

N.D.Sum 7 PCBa)* EN 1616725%

Merknader:

PCB og alifater: forhøyet LOQ pga vanskelig prøvematriks.

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 2 av 6

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet



EUNOMO-00142759
Í%R5vÂÂUn)MÎ

AR-16-MM-012248-01

Stefani Erika PapadakiPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

BygningsmaterialerPrøvetype:

439-2016-06280612Prøvenr.: 20.06.2016

Prøvemerking: 3. Betong av mur Analysestartdato: 28.06.2016

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 7.4Alifater >C10-C12 mg/kga) SPI 20115

< 7.4Alifater >C12-C16 mg/kga) SPI 20115

ndAlifater >C12-C35* Beregnet

< 15Alifater >C16-C35 mg/kga) SPI 201110

ndAlifater C5-C35 Beregnet

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kga) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kga) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kga) LidMiljö.0A.01.093

1.1Arsen (As) mg/kga) NS EN ISO 17294-230%0.5

7.1Bly (Pb) mg/kga) NS EN ISO 17294-240%0.5

0.063Kadmium (Cd) mg/kga) NS EN ISO 17294-225%0.01

29Kobber (Cu) mg/kga) NS EN ISO 1188530%0.5

7.7Krom (Cr) mg/kga) NS EN ISO 1188530%0.3

0.003Kvikksølv (Hg) mg/kga) NS-EN ISO 1284620%0.001

4.6Nikkel (Ni) mg/kga) NS EN ISO 1188530%0.5

51Sink (Zn) mg/kga) NS EN ISO 1188525%2

PCB(7) - Betong, teglstein, maling, puss, trevirkea)*

< < 0.0050PCB 28 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 52 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 101 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 118 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 153 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 138 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 180 mg/kga)* EN 161670.005

N.D.Sum 7 PCBa)* EN 1616725%

Merknader:

PCB og alifater: forhøyet LOQ pga vanskelig prøvematriks.

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 3 av 6

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet



EUNOMO-00142759
Í%R5vÂÂUn)MÎ

AR-16-MM-012248-01

Stefani Erika PapadakiPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

BygningsmaterialerPrøvetype:

439-2016-06280613Prøvenr.: 20.06.2016

Prøvemerking: 4. Betong landkar Analysestartdato: 28.06.2016

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 7.3Alifater >C10-C12 mg/kga) SPI 20115

< 7.3Alifater >C12-C16 mg/kga) SPI 20115

ndAlifater >C12-C35* Beregnet

< 15Alifater >C16-C35 mg/kga) SPI 201110

ndAlifater C5-C35 Beregnet

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kga) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kga) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kga) LidMiljö.0A.01.093

0.72Arsen (As) mg/kga) NS EN ISO 17294-230%0.5

2.3Bly (Pb) mg/kga) NS EN ISO 17294-240%0.5

0.012Kadmium (Cd) mg/kga) NS EN ISO 17294-240%0.01

5.9Kobber (Cu) mg/kga) NS EN ISO 1188530%0.5

25Krom (Cr) mg/kga) NS EN ISO 1188530%0.3

0.000Kvikksølv (Hg) mg/kga) NS-EN ISO 1284620%0.001

11Nikkel (Ni) mg/kga) NS EN ISO 1188530%0.5

16Sink (Zn) mg/kga) NS EN ISO 1188525%2

PCB(7) - Betong, teglstein, maling, puss, trevirkea)*

< < 0.0050PCB 28 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 52 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 101 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 118 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 153 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 138 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 180 mg/kga)* EN 161670.005

N.D.Sum 7 PCBa)* EN 1616725%

Merknader:

PCB og alifater: forhøyet LOQ pga vanskelig prøvematriks.

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 4 av 6

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet



EUNOMO-00142759
Í%R5vÂÂUn)MÎ

AR-16-MM-012248-01

Stefani Erika PapadakiPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

BygningsmaterialerPrøvetype:

439-2016-06280614Prøvenr.: 20.06.2016

Prøvemerking: 5. Betong landkar Analysestartdato: 28.06.2016

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 7.3Alifater >C10-C12 mg/kga) SPI 20115

< 7.3Alifater >C12-C16 mg/kga) SPI 20115

ndAlifater >C12-C35* Beregnet

< 15Alifater >C16-C35 mg/kga) SPI 201110

ndAlifater C5-C35 Beregnet

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kga) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kga) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kga) LidMiljö.0A.01.093

0.60Arsen (As) mg/kga) NS EN ISO 17294-230%0.5

5.2Bly (Pb) mg/kga) NS EN ISO 17294-240%0.5

0.012Kadmium (Cd) mg/kga) NS EN ISO 17294-240%0.01

6.5Kobber (Cu) mg/kga) NS EN ISO 1188530%0.5

20Krom (Cr) mg/kga) NS EN ISO 1188530%0.3

0.000Kvikksølv (Hg) mg/kga) NS-EN ISO 1284620%0.001

9.9Nikkel (Ni) mg/kga) NS EN ISO 1188530%0.5

33Sink (Zn) mg/kga) NS EN ISO 1188525%2

PCB(7) - Betong, teglstein, maling, puss, trevirkea)*

< < 0.0050PCB 28 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 52 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 101 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 118 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 153 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 138 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 180 mg/kga)* EN 161670.005

N.D.Sum 7 PCBa)* EN 1616725%

Merknader:

PCB og alifater: forhøyet LOQ pga vanskelig prøvematriks.

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 5 av 6

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet



EUNOMO-00142759
Í%R5vÂÂUn)MÎ

AR-16-MM-012248-01

Stefani Erika PapadakiPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

BygningsmaterialerPrøvetype:

439-2016-06280615Prøvenr.: 20.06.2016

Prøvemerking: 6. Maling på metal Analysestartdato: 28.06.2016

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 0.50Arsen (As) mg/kga) NS EN ISO 17294-20.5

13Bly (Pb) mg/kga) NS EN ISO 17294-240%0.5

< 0.010Kadmium (Cd) mg/kga) NS EN ISO 17294-20.01

7.9Kobber (Cu) mg/kga) NS EN ISO 1188530%0.5

2.2Krom (Cr) mg/kga) NS EN ISO 1188530%0.3

< 0.001Kvikksølv (Hg) mg/kga) NS-EN ISO 128460.001

0.73Nikkel (Ni) mg/kga) NS EN ISO 1188530%0.5

51Sink (Zn) mg/kga) NS EN ISO 1188525%2

PCB(7) - Betong, teglstein, maling, puss, trevirkea)*

< < 0.0050PCB 28 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 52 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 101 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 118 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 153 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 138 mg/kga)* EN 161670.005

< < 0.0050PCB 180 mg/kga)* EN 161670.005

N.D.Sum 7 PCBa)* EN 1616725%

Merknader:

PCB: forhøyet LOQ pga vanskelig prøvematriks.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  ISO/IEC 17025 SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

Kjetil Sjaastad

Kjemitekniker

Moss 05.07.2016

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 6 av 6

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
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 Rambøll                                                                    Side 1

VEDLEGG 12

Bilder som viser innfesting av gangbru



 Rambøll                                                                    Side 1/2

Figur 12.1 Innfesting av gangbru ved landkar



 Rambøll                                                                    Side 2/2

Figur 12.2 Innfesting av gangbru ved midtopplegg


