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Bakgrunn for notatet
Jernbaneverket er byggherre for Follobanen, dobbeltsporprosjektet mellom Ski og
Oslo. Det søkes arealer for deponering av masser fra tunelldrivingen i prosjektet. Et
areal på ca. 630 daa i Nøstvedtmarka sør for Gjersjøen er aktuelt som deponiområde
for 1,2 mill. m3 masser. Ca. 300 daa vil utgjøre selve deponiet. Området tilhører
Nøstvedt gård.
En regional plan for massedeponering er på trappene, men planprogrammet for
deponering av masser i Nøstvedtmarka skal politisk behandles før den regionale
planen er ferdigstilt. Forslag til planprogram av 15.08.2013 skal politisk behandles i
Ås kommune vår/sommer 2014. PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen-
og Gjersjøvassdraget, gir denne uttalelsen til Ås kommune for å sikre at hensynet til
vannkvalitet ivaretas i administrasjonens sak til politikerne ved behandling av
planprogrammet.

Type masser og påvirkning på PURAs tiltaksområder
Ved etablering av Follobanen bores det hovedsakelig gjennom berggrunn bestående
av gneis og noe alunskifer. Alunskiferen sorteres ut som farlig avfall.
80 % av massene det søkes arealer for å deponere er TMB-masser, det vil si at de
tas ut av fjellet ved tunellboremaskin. Andelen finstoff er betydelig, anslagsvis består
60 % av massene av partikler med diameter under 10 cm. Massene beskrives som
rene masser uten forurensning, dog kan det forekomme spor av olje (smøring fra
tunellboremaskinene) og metall (spon fra boringen).
De resterende 20 % av massene består av sprengt berg som kan inneholde
sprengstoffer med nitrater, ammonium, ammoniakk og andre nitrogenforbindelser
(opplysninger vedr. innhold i massene fra tunelldrivingen: Ref. Ås kommune).
Deponiets påvirkning på vann er omtalt i forslag til planprogram kap. 7.8. "Utslipp til
vann". Avrenning fra deponiet vil drenere til Gjersjøen (nasjonalt
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vannforekomstnummer 005-297-L) i nord, til Fåleslora i vest (005-17-R) og en mindre
del til Dalsbekken i øst (005-23-R). Forslag til planprogram beskriver følgende
forebyggende tiltak for å hindre avrenning av vann med påfølgende forurensning av
de nærliggende tiltaksområder:

- oppfylling mot en voll i ytterkant av deponiet
- infiltrasjon av overflatevann lokalt eller leding til nye eller eksisterende

sedimentasjonsbasseng

Uttalelse
Befaring
PURA var på befaring på eiendommen Nøstvedt gård sammen med landbrukssjefen,
Lars Martin Julseth, 09.05.2014. Eier Lars Juul orienterte om aktiviteten på
eiendommen og vi befarte store deler av områdene som benyttes som deponi i dag,
samt områder som er planlagt å benyttes som deponi for masser fra Follobanen.
Konklusjon etter befaringen: Det er allerede deponert store mengder masser på
eiendommen fra ulike entreprenører, et sørlig og et nordlig deponi. Massenes
sammensetning er varierende, fra bunnsedimenter fra Bjørvika til masser fra ulik
byggeaktivitet i nærområdene. Vinteren 2013/2014 bledet også tatt imot snø fra
Oslo, og det er etablert et snødeponi i nordenden av det nordlige deponiet. Dette
tilfører en del løst avfall under smelteprosessen, hovedsakelig plast.

Avrenning fra eksisterende deponi
Sigevannet fra både det sørlige og nordlige deponietprøvetas fire ganger pr. år.
Grunneier opplyser at analyseresultatene sendes til Ås kommune. Ås kommune
hevder at de ikke har mottatt analyseresultater.
PURA kjenner til analyseresultatene fra prøver tatt i oktober 2012. En vurdering er
gjort etter "Klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter"
(TA-2229/2007) og SFT`s gamle klassegrenser (97:04). Følgende fargekoder er
benyttet:

I Meget god
II God
III Moderat
IV Dårlig
V Meget
dårlig

Dette gir følgende resultater:

ND Sør 3-2012 Resultater og klassifisering

Analyse Målte verdier
TA-
2229/2007 SFT 97:04

Suspendert stoff 152 mg/l 152 mg/l
TOC 8,98 mg/l 8,98 mg/l
N-total 2,33 mg/l 2330 µg/l
P-total 0,178 mg/l 178 µg/l
Cr 20,7 µg/l 20,7 µg/l
Mn 705 µg/l 705 µg/l
Fe 13,5 mg/l 1350 µg/l
Ni 18,6 µg/l 18,6 µg/l
Pb 8,98 µg/l 8,98 µg/l
Zn 46,3 µg/l 46,3 µg/l
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ND Nord 3-2012 Resultater og klassifisering
Analyse Målte verdier TA-2229/2007 SFT 97:04
Suspendert stoff 6,1 mg/l 6,1 mg/l
TOC 12,4 mg/l 12,4 mg/l
N-total 1,07 mg/l 1070 µg/l
P-total 0,027 mg/l 27 µg/l
Cr 1,42 µg/l 1,42 µg/l
Mn 422 µg/l 422 µg/l
Fe 0,979 mg/l 979 µg/l
Ni 2,54 µg/l 2,54 µg/l
Pb 0,594 µg/l 0,594 µg/l
Zn 5,72 µg/l 5,72 µg/l

Fra det sørlige deponiet er det meget høye verdier av suspendert stoff, total nitrogen,
total fosfor, mangan og jern. Mengde total organisk karbon, nikkel, bly og sink er
også høy. Fra det nordlige deponiet er det meget høye verdier av mangan og jern.
Mengde suspendert stoff, total organisk karbon, total nitrogen og total fosfor er også
høy.
Konklusjon av prøvetakingen i oktober 2012: Avrenning fra de to deponiene ved
Nøstvedt gård inneholder høye konsentrasjoner av flere stoffer. Dette vil kunne gi en
negativ påvirkning av vannkvaliteten i områdene som ligger nedstrøms deponiene.

Avrenning fra et fremtidig deponi med tunellmasser
Et eventuelt fremtidig deponi med masser fra tunellboringen av Follobanen vil kunne
være en kilde til forurensning av vann. Med det høye innholdet av finmateriale vil
avrenning av suspendert materiale svært sannsynlig kunneskje. Dette vil være
uheldig for vannkvaliteten i tilførselsbekkene til Gjersjøen og i selve Gjersjøen, med
negativ påvirkning på den økologiske tilstanden. Massene fra tunelldrivingen
beskrives som rene uten forurensninger, men inneholder allikevel spor av
forurensende stoffer (ref. opplysninger fra Ås kommune) som også vil kunne påvirke
vannkvaliteten i negativ grad.

Avrenning fra eksisterende og fremtidig deponi – påvirkning på PURAs
vannforekomster
Gjersjøen er drikkevannskilde for i underkant av 40.000 innbyggere i Oppegård og
Ås kommuner og det stilles derfor spesielt strenge krav til vannkvaliteten. Innsjøen er
allerede utsatt for en rekke påvirkninger fra nedslagsfeltet: Utbygging av
næringseiendommer/boliger, drifting av veinettet til E6 og E18 og en intensiv
landbruksdrift. Store planlagte utbyggingsprosjekter innen samferdsel (Follobanen,
ny firefelts motorvei - E18 - fra Østfold til Vinterbro) vil kunne bidra til ytterligere
påvirkninger på drikkevannskilden.
Fåleslora er i dag sterkt påvirket av intensivt landbruk og drift av veinettet
(E18/Vinterbrokrysset). En ytterligere påvirkning av bekken vil kunne påregnes når
ny firefelts motorvei - E18 - skal etableres fra Østfold til Vinterbro.
Dalsbekkener i dag sterkt påvirket av kommunalt avløp og tette flater i Ski samt av
intensiv landbruksdrift. Den planlagte byggingen av Follobanen og ny Ski stasjon vil
kunne gi bekken en økt belastning. Dalsbekken munner ut i Gjersjøen ved Slorene,
et naturvernområde (våtmarksområde) regulert etter plan- og bygningsloven § 12-7
nr. 6.
Et av hovedprinsippene i vannforvaltningsforskriften er at forringelse av
miljøtilstanden i en vannforekomst ikke skal skje. Detgjennomføres derfor
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omfattende tiltak for å opprettholde og helst forbedre vannkvaliteten i de tre nevnte
vannforekomster. Dette gjelder både innen sektorene landbruk, kommunalt avløp,
spredt bebyggelse og tette flater.

Konklusjon
Avrenning fra det eksisterende deponiet på Nøstvedt gård var i oktober 201 2
forurensende for vannkvaliteten nedstrøms deponiet. Konsentrasjonen av sigevannet
fra eksisterende deponi er ikke kjent i perioden fra 2012 frem til i dag, og det er
derfor usikkert om graden av forurensning har avtatt. Ås kommune oppfordres til å
gjennomgå data fra vannprøvene som er tatt i den senere tid, og på denne
bakgrunnen gjøre en vurdering av dagens forurensningssituasjon. Snødeponiet bør
inngå i disse undersøkelsene. Det bør snarlig ryddes opp i en eventuell pågående
forurensing fra dagens deponier.

Et nytt deponi med masser fra tunellboring av Follobanen vil uansett gi området en
ytterligere belastning. Med bakgrunn i
- sårbarheten til nærliggende vannforekomster
- en tidligere og eventuelt pågående forurensning fra dagens deponier i området
fraråder vannområdet PURA sterkt en fremtidig deponering av masser fra
tunellboring av Follobanen i Nøstvedtmarka.

Det oppfordres til at alternative arealer for deponering av boremasser fra Follobanen
vurderes. I denne vurderingen må hensynet til vannmiljø inngå som en tungtveiende
faktor.


