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SAMMENDRAG 
Det er besluttet at Forsvaret skal flytte fra Kjeller base innen 2023. En av Forsvarsbyggs oppgaver er å rydde og 

miljøsanere området før et salg. I denne rapporten presenteres resultatene fra en innledende (fase 1) miljøkartleg-

ging av området. Kartleggingen innebærer innhenting og vurdering av eksisterende forurensningsdata, samt vur-

deringer av om det er andre områder som potensielt kan være forurenset. Rapporten danner grunnlag for videre 

kartlegging og miljøsanering på Kjeller base. 

Kjeller base har en lang historie og det har vært mye virksomhet som potensielt kan ha medført utslipp av for-

urensninger til grunn og vann. Siden 1912 er området betydelig endret ved at man bl.a. har fylt igjen raviner og 

bekketraseer for å lage en plan flate for flyplassdrift. Det er stor variasjon i størrelse, kunnskap og kompleksitet 

mellom de kartlagte lokalitetene og områdene som er beskrevet i denne rapporten. 

Vurdering av eksisterende data for forurensete lokaliteter på området viser at de fleste er små med lave konsen-

trasjoner av miljøgifter (tilstandsklasse 1-3). Flere av disse er sanert. Ved to områder bør ytterligere undersøkelser 

gjennomføres: avfallsfyllingen sør på Kjeller base og Sogna våtmarksområde. Ved avfallsfyllingen bør det gjen-

nomføres en ny risikovurdering av lokaliteten, både ved endret arealbruk og hvis lokaliteten skal ligge uforstyrret. 

Dersom fyllinga skal saneres vil det sannsynligvis påløpe store kostnader. Analyser gjennomført på vann og sedi-

menter i Sogna våtmarksområde har stedvis vist relativt høye konsentrasjoner av enkelte miljøgifter. Det bør 

prioriteres å kartlegge omfanget av forurensede mudringsmasser i området for å klarlegge i hvilken grad dette 

utgjør en kilde til forurensning av Sogna. 

 

Ved store deler av Kjeller base er det i ulike tidsrom gjennomført utfyllinger eller etablert avfallsfyllinger i en eller 

annen form. Det finnes lite informasjon om hva og hvor det er deponert avfall, objekter og masser som kan ha 

bidratt til forurensning i disse områdene. Dette skaper en stor usikkerhet ift fremtidig gravearbeid. En bør derfor 

vurdere å gjennomføre en kartlegging av fyllingene.   

 

Undersøkelser i 2017 har vist relativt høye konsentrasjoner av PFAS (polyfluorerte alkylstoffer fra brannskum 

brukt på området) i grunn og vann i enkelte områder på Kjeller base og i Sogna. Hovedkildene er sannsynligvis 

det nye og gamle brannøvingsområdet. Det bør prioriteres å gjennomføre en grundigere kildesporing og en risi-

kovurdering ift behov for tiltak.  

Andre områder hvor det er mistanke om forurensning og hvor det bør vurderes miljøteknisk kartlegging er bl.a 

masser ved ledningstraseer, under enkelte bygg, området for sivil flyplassdrift og ved drivstoffinstallasjoner. 
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1 INNLEDNING 
Det er besluttet at Forsvaret skal flytte fra Kjeller base innen 2023. En av Forsvarsbyggs oppgaver er å rydde og 

miljøsanere området før et salg. Forsvarsbygg miljøseksjonen har i den sammenheng fått i oppdrag å gjennom-

føre en innledende (fase 1) miljøkartlegging av området. Kartleggingen innebærer innhenting og vurdering av ek-

sisterende forurensningsdata, samt vurdere om det er andre områder som potensielt kan være forurenset. Rapp-

orten vil være et grunnlag for rydding og miljøsanering på Kjeller base. 

Området på Kjeller base ved Lillestrøm er 1.100.000 kvm stort.  I dag brukes Kjeller base som kombinert fly-

plass og kontorer, verksteder og lignende for forsvarsrelatert virksomhet. Det er også Norges største sivile små-

flyplass.  

2 TIDLIGERE ARBEID 
Promitek utarbeidet i 2005 en fase 1 rapport for Kjeller base [1]. Rapporten viser miljøstatus for eiendommen 

(per 2005). Informasjonen ble innhentet bl.a. ved gjennomgang av arkivmateriale, databaser, kart, flyfoto, samt to 

intervjuer. Informasjonen fra Promiteks rapport har vært et nyttig grunnlag og har vært brukt aktivt i arbeidet 

som presenteres i denne rapporten. 

Promitek foreslo i sin rapport å gjennomføre undersøkelser ved flere lokaliteter med mistanke om forurenset 

grunn. På bakgrunn av dette gjennomførte Multiconsult miljøtekniske grunnundersøkelser ved 7 lokaliteter. Det 

er utarbeidet egne rapporter for hver lokalitet og også en samlerapport med en oppsummering av undersøkelsene 

[2].  

Undersøkelser og vurderinger som ble utført før 2005 blir beskrevet og vurdert i kapittel 6. 

3 OMRÅDEBESKRIVELSE 

3.1 GEOGRAFISK PLASSERING 
Kjeller base ligger nord for Lillestrøm by. Den er avgrenset av Riksvei 22 («Fetveien») i nord, Nitelva i vest/sør-

vest og Lillestrøm i sør/øst (figur 1). Flyplassen ligger i øst/vestlig retning og er et relativt åpent og flatt område 

med flyvirksomhet, landbruk og våtmarksområde (Sogna). 
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Figur 1: Kjeller base. Området som vurderes i denne rapporten er avgrenset med rosa linje. 

3.2 GEOLOGI OG LØSMASSEFORHOLD 
Berggrunnen i området består av ulike typer gneis. 

På Kjeller base er det registrert elve- og bekkeavsetninger (fluviale avsetninger, figur 2). Promitek [1] fant at løs-

massene på eiendommen er dominert av leire og silt. Dette er tette masser, som medfører at ev. forurensing her 

ikke vil spres over større områder. Forurensningstransporten fra området vil således skje i omfyllingsmasser rundt 

bygg (pukk, sand) og via ulike vann- og ledningstraseer. Grunnvannet står til dels høyt, og det er flere myraktige 

områder langs rullebanen med grunnvann i dagen. Oljeforurensninger vil derfor ikke trenge dypt ned, men legge 

seg på toppen av grunnvannet. Klorerte løsemidler vil på den annen side kunne trenge ned i leiren, men da vil 

konflikten i forhold til omgivelsene avta. Multiconsult [3] skriver at: «Det finnes gamle gjenfylte meandersvinger 

hvor det påvises mer sandige avsetninger, det er derfor linser med sand mellom siltavsetningene. Under silten er 

det en gradvis overgang til leire som er til dels kvikk.»  De skriver også at: «Det er foretatt korngraderingsanalyser 

som viser at naturlig grunn er meget tett (1*10-8 til -9 m/sek) og at grunnvannsstrømmen i naturlige masser er meget 

liten og neglisjerbar. Grunnvannsnivået i området er styrt av overvannsledninger og vannstandsnivået i Sogna, og 

er 0 til 1,5 m under terreng.» Ved bygging av Statens havarikommisjon for transport (SHT) [4] ble det funnet 

varierende masser med leire, silt og sand. Det er i prøveseriene påvist lag med organisk materiale og trerester ned 

til 10m dybde.  
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Figur 2: Løsmassekart. Gul farge viser elve- og bekkeavsetninger. Blå farge viser marine avsetninger. (Kilde: ngu.no) 

Løsmassedekket på Kjeller base er vist å være tykt og nærliggende grunnvannsbrønner viser en stor variasjon i 

avstand til fjell. Nord for riksvei 22 er det registrert 3 til 4 meters løsmassetykkelse. Sør for Kjeller, ved Nitelva, 

er det registrert over 60 meters løsmassetykkelse med ca. 4 meter med grus over leire før fjell (figur 3). Ved byg-

ging av Statens havarikommisjon for transport (SHT) ble det gjennomført en boring til 34,1m dybde og avsluttet 

i faste masser (antatt fjell) [4]. Brønnboringene viser således en økt løsmassetykkelse fra riksvei 22 mot Nitelva. 
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Figur 3: Løsmassemektighet. Grønn farge viser tykk løsmassemektighet. Grå farge viser bart fjell/ubetydelig dekke. Blå prik-
ker viser grunnvannsbrønner i fjell. Tall viser ca. dybde til fjell. (Kilde: NGU.no og Statsbygg [4]). 

3.3 VANNFOREKOMSTER  
Det er registrert 2 vannforekomster ved Kjeller base (figur 4): Nedre Nitelva (Vannmiljø ID: 002-1653-R) og 

Sogna (Vannmiljø ID: 002-198445-L) Begge har risiko for at miljømålet ikke nås innen 2021. For Nedre Nitelva 

er hovedpåvirkningene avrenning fra byer/tettsteder og avrenning fra fulldyrket mark. For Sogna er hovedpå-

virkningen regnvannsoverløp (vannmiljo.no). Årlig nedbør på Kjeller er ca. 600 mm.  

3.4 NATURMANGFOLD 
Miljøseksjonen i Forsvarsbygg har gjort en vurdering av biologisk mangfold hvor bl.a. svart- og rødlistede arter 

er kartlagt. Denne type arter kan påvirke massehåndteringen i området. Det er utarbeidet en egen rapport om 

dette [5]. 

 

3m 

4m 

18m 

62m 
8m 

SHT:34m 
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Figur 4: Registrerte vannforekomster ved Kjeller base (markert i rødt). Skala 1: 6500. Kilde: vann-nett.no 

4 HISTORIKK 
Kjeller flyplass har en lang historikk som i stor grad er beskrevet i litteraturen. Under står en kort oppsummering 

(kilde: Wikipedia (no.wikipedia.org)): 

«Kjeller flyplass ble anlagt i 1912. Dette gjør at Kjeller flyplass er en av verdens eldste flyplasser. Flyplassen ble 

bygd rundt et jorde på gården Kjeller, og var omtrent 400 kvadratmeter stort. Størrelsen resulterte i omtrent 100 

meter rullebane, og noen år senere ble dette arealet utvidet til 700 kvadratmeter. I 1913 begynte vedlikehold og 

bygging av fly. Første verdenskrig økte størrelsen på forsvarsbudsjettet, og dette medførte i at flyplassarealet ble 

utvidet fra 40 til 650 mål i 1916. Fram mot 1918 ble omtrent 100 nye bygninger konstruert på Kjeller, hvorav 16 

var flyhangarer og flyskur. Kjeller fortsatte å vokse i mellomkrigstiden. Kjeller ble bombet 9. april 1940 av tyske 

bombefly, og tyskerne begynte umiddelbart utvidelse og reparasjon av flyplassen for eget bruk. Under andre ver-

denskrig var Kjeller flyplass blant annet hovedverksted for Luftflotte 5 i Norge og Finland. På grunn av dette ble 

det iverksatt to bombeangrep på flyplassen, ett amerikansk i 1943, og ett britisk i 1944, hvor bomber også gjorde 

skade i Lillestrøm, og medførte sivile dødsfall. Etter krigen har Forsvaret fortsatt med vedlikehold av fly på Kjel-

ler, og virksomheten har blitt utvidet i takt med Luftforsvarets vekst. Den 15. november 2016 vedtok Stortinget 

at flyplassen skal legges ned innen 2023.» 

Mer detaljert historikk vil i denne rapporten diskuteres under det enkelte delkapittel, der hvor dette er aktuelt. 
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5 METODER FOR GJENNOMFØRING AV FASE 1 
RAPPORT 

Den innledende (fase 1) miljøkartleggingen av Kjeller base innebærer innhenting og vurdering av eksisterende 

forurensningsdata, samt vurdering av om det er andre områder som kan være forurenset. Prosjektet omfatter 

ikke miljøkartlegging av bygg.  

I gjennomføringen av fase 1 er det innhentet og vurdert data fra en rekke kilder og undersøkelser. De viktigste av 

disse er nevnt under.  

• Tidligere fase 1 rapport fra Promitek [1] 

• Gjennomgang av rapporter fra tidligere undersøkelser/kartlegginger som berører eiendommen 

• Arkiv- og kildestudier (Forsvarsbyggs arkiver og andre kilder) 

• Gjennomgang av relevante kartdatabaser (som Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, vann-

miljø.no, ngu.no, historiske flybilder, VA-database, inventarkart) 

• Behandling og prosessering av gamle kart i ArcMap (geografisk informasjonssystem). 

• Intervju av nåværende og tidligere ansatte ved Kjeller base  

• Intervju med andre som har historisk viten om Kjeller base   

• Befaringer 

• Enkelte orienterende miljøtekniske undersøkelser 

 

Gjennomgangen av mulige kilder til forurensning viste at det var behov for enkle miljøtekniske undersøkelser for 

å få en indikasjon på tilstedeværelsen av ulike miljøgifter på området og spredningen av disse. Dette er viktig ift 

det senere arbeidet med utarbeiding av prøvetakingsprogram for Kjeller base. Det er utarbeidet en rapport som 

beskriver undersøkelsene og resultatene [7]. Resultatene fra disse undersøkelsene diskuteres i underliggende ka-

pitler der hvor dette er aktuelt. 

Det har vært et fokus på å innhente informasjon fra personer som kan ha kjennskap til tidligere og nåværende 

bruk av området, samt informasjon ift mulig forurensede arealer. Nåværende og tidligere ansatte, samt personer i 

det flyhistoriske miljøet har vært intervjuet med dette som formål. De viktigste intervjuobjektene står i tabell 1. 

Intervjuene har skjedd i perioden februar – oktober 2017.  

Tabell 1: Personer som ble intervjuet i prosjektet «Kjeller base - fase 1».   

Navn Rolle 

Jarle Skøien Brannsjef fra 2002 på Kjeller base 

Magne Mathisen Driftstekniker Kjeller base 

Dag Ove Christoffersen Basesjef Kjeller base 

Kai-Petter Svindal Servicesjef Kjeller base 

Egil Rødfoss Baseavdelingen FLO – Kjeller base 

Martin Heggelund Eiendomssjef AIM – tidligere jobbet på Kjeller base 

Tor Nilsen Driftstekniker AIM – tidligere jobbet på Kjeller base 

Harry Hellebust Tidligere jobbet på Kjeller base 

Arild Ringstad Jobbet i branntjenesten fra tidlig 70-tallet til 1985 

Tore Sikkelbøl Jobbet på Kjeller siden 1967, på branntjenesten siden 1979 

Sigbjørn Modalsli 
Tidligere jobbet på Kjeller base, styremedlem i Kjeller flyhistoriske forening 
(KFF) og forfatter av Kjellerboka 

Per Øyvind Skarphol KFF/lang erfaring fra Kjeller 
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6 HISTORISKE FORURENSNINGSDATA  
Det er identifisert 11 lokaliteter hvor det er utført vurderinger og miljøtekniske undersøkelser, evt. tiltak på Kjel-

ler base. Ingen av lokalitetene er tidligere vurdert å ha uakseptabel risiko med utgangspunkt i dagens arealbruk 

(flyplass). Siste undersøkelse ble gjennomført i 2005. Siden den gang har det bl.a. kommet nytt regelverk og veile-

dere innen grunn- og sedimentforurensing. Spesielt gjelder dette veilederen «Helsebaserte tilstandsklasser for for-

urenset grunn» [6], som beskriver tilstandsklasser ved ulik arealbruk. Tabell 2 og figur 5 gir en oversikt over de 

ulike lokalitetene. For detaljerte beskrivelser av de vurderinger og undersøkelser som er gjort, henvises til de en-

kelte rapporter. I dette kapittelet gis en kort oppsummering (fra rapportene i tabell 2) av den enkelte lokalitet. I 

tillegg gis en ny vurdering av om analyseresultatene, vurdert opp mot nye tilstandsklasseverdier, medfører behov 

for nye undersøkelser eller risikovurderinger. Det gjøres oppmerksom på at det i tilstandsklasseveilederen settes 

andre krav til prøvetetthet enn tidligere.  

Tabell 2: Lokaliteter på Kjeller base hvor det gjennomført vurderinger, undersøkelser eller tiltak av grunn- eller sedimentfor-
urensning. Hvor aktuelt står Miljødirektoratets lokalitets id fra grunnforurensningsdatabasen.  

Lokalitet (Miljødirektoratet 

Lok. ID) 

Type/kilde Rapport 

Måsan (693-697) Luftbåren for-

urensning  

Multiconsult, 2005. Rapportnr. 114309.2-1 

Området øst for bygning 0005 

(698) 

Avfallsfylling Multiconsult, 2005. Rapportnr. 114309.3-1 

Drivstoffanlegget  Drivstoffanlegg Multiconsult, 2005. Rapportnr. 114309.4-1 

Helikopterplassen Drivstoffanlegg Multiconsult, 2005. Rapportnr. 114309.5-1 

Område ved bygg 0038 (699) Avfallsfylling Multiconsult, 2005. Rapportnr. 114309.6-1 

Fylling ved rullebanen Avfallsfylling Multiconsult, 2005. Rapportnr. 114309.7-1 

Asfalt på rullebanen (700) Asfalt Multiconsult, 2005. Rapportnr. 114309.8-1 

Avfallsfylling (684) Avfallsfylling Multiconsult AS 0231 001 Spesifikk risikovurdering i forbindelse 

med avslutning av deponiet, Kjeller 25.10.99  

NOTEBY AS 0231 001 Sluttbefaring av deponi, Kjeller 25.10.99   

NOTEBY AS 0231 001 Miljøteknisk undersøkelse, etterkontroll, 

Kjeller 18.03.02 

Pistolskytebane (690) Skytebane Multiconsult, 2006. Kjeller flyplass, Pistolskytebane. Tiltaksplan 

og risikovurdering. Rapport 115927-1. 

Skifte eiendom, 2009. Kjeller skytefelt, Skedsmo kommune, 

Miljøteknisk oppfølging ved utførelse av tiltak. Sluttrapport. 

Rapport 2009/02. 

Flyfuelanlegg (686 – 687) Drivstoffanlegg NOTEBY AS 0231 001 m/Sogna Miljøgeologisk undersøkelse, 

fase 3-4, Kjeller 02.06.96  

Promitek AS, 2004. Rapport etter opprydding av forurenset 

grunn ved lokalitet 0231 005. Nedlagt flyfuelanlegg, Kjeller i 

Skedsmo kommune, Akershus 31.01.04 
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Lokalitet (Miljødirektoratet 

Lok. ID) 

Type/kilde Rapport 

Sogna våtmarksområde Diverse Multiconsult 2007. Miljøteknisk overvåking av Sogna. Rapport 

43461 -7  

Forsvarsbygg, 2009. Luftforsvarets forsyningskommando, LFK 

Kjeller. Overvåkning av Sogna 2008.  Skedsmo kommune, 

Akershus. Futura rapportnummer: 30/2009 

Cowi, 2011. Opprensning i Sogna. Miljøundersøkelse. 09-2011. 

Revidert 1.12.2011. 

 

Figur 5: Lokaliteter på Kjeller base hvor det gjennomført vurderinger, undersøkelser eller tiltak av grunn- eller sedimentfor-
urensning. 

6.1 MÅSAN 
Måsan ligger øst på Kjeller base (figur 5). Dette er en myr som tidligere har vært brukt til torvskjæring. Multicon-

sult gjennomførte miljøtekniske undersøkelser på området i 2005 (tabell 2). 

Sammendrag (jfr. Multiconsult rapport tabell 2): 

På bakgrunn av lite vegetasjon var det mistanke om at grunnen kunne være forurenset av sprøytemidler, samt 

utslipp av sot (PAH) og olje fra fly. 

Siden forurensningen kan ha blitt tilført området som utslipp fra fly (sprøyting eller nedfall fra jagerfly) ble det 

tatt ut prøver av overflatemasse på 12 steder. Prøvene ble tatt av vegetasjonsdelen rett under det friske mosela-

get. Ni jordprøver ble analysert for innhold av sprøytemidler. Innholdet av PAH ble bestemt i fire prøver og inn-

holdet av tungmetaller ble bestemt i 7 prøver. 
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Det ble ikke påvist sprøytemidler, olje eller PAH i overflateprøvene. Prøvene som ble analysert viste at det øvre 

jordlaget på Måsan er forurenset av bly og sink. Tungmetallforurensningen skyldes mest sannsynlig nedfall fra 

biltrafikk og sannsynligvis nedfall av bly fra flybensin hvor metallene har akkumulert seg opp mens hydrokarbo-

nene er brutt ned. Bly binder seg godt til organisk materiale og det er liten nedvasking til dypere lag. 

Risikovurderingen (etter SFTs veileder 99:01), med hensyn på fremtidig arealbruk som næring/bolig, konkluderer 

med at det ikke er helse- eller spredningsfare forbundet med påvist forurensning. De anbefalte ikke tiltak ved da-

gens arealbruk, da den påviste forurensningen kun svakt overskrider akseptkriteriene (bly 130 mg/kg). Ved frem-

tidig utbygning må det vurderes å fjerne torvlaget.  

Vurdering 2017: 

En sammenlikning av resultatene med veilederen «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn» [6] viser at 

kun bly overskrider tilstandsklasse 2, som er akseptabel grense i forhold til arealbruk bolig. Her overskrider 3 av 

7 analyserte prøver grenseverdien på 100 mg/kg TS i et intervall fra 120-300 mg/kg. Ingen konsentrasjoner over-

skrider tilstandsklasse 3, som er akseptabel grense i forhold til arealbruk kontor og forretning. 

Ved en endring til mer følsom arealbruk bør det vurderes ytterligere prøvetaking og risikovurdering. 

6.2 OMRÅDET ØST FOR BYGNING 0005 
Sammendrag (jfr. Multiconsult rapport tabell 2): 
Det var mistanke om en avfallsfylling med avfall fra verkstedvirksomheten Kjeller (figur 5). Det kunne derfor 

forventes innhold av tungmetaller og PAH. Lokaliteten kan også ha vært benyttet som oppstillingsplass for fly 

under krigen, slik at det kunne være rester av olje og bensin.  

 

Det ble sjaktet med gravemaskin på 16 steder ned til ca. 2.5 meter. Jordprøvene som ble tatt representerer de 

ulike lagene i grunnen. 15 jordprøver ble analysert for tungmetaller, olje. BTEX og PAH, og 31 jordprøver ble i 

tillegg analysert for PCB, løsemidler og pesticider. 

 

Det ble ikke påvist avfall på området unntatt i et mindre område på maksimum 160 m2, hvor det ble funnet res-

ter av sko, metallbokser, keramikk o.l.  

 

Multiconsult vurderte at påvist forurensning ikke utgjør noen risiko, men ved utbygging bør det være kjent at det 

ligger avfall i grunnen og at avfallet evt. sorteres ut ved graving på lokaliteten. 

 
Vurdering 2017: 

Bygning 0005 var en gammel plasthall. Denne er nå fjernet. En sammenlikning av resultatene med veilederen 

«Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn» [6] viser at kun arsen og sink overskrider tilstandsklasse 2, 

som er akseptabel grense ift arealbruk bolig. For arsen overskrider 1 av 15 analyserte prøver grenseverdien på 8 

mg/kg TS marginalt med 8,4 mg/kg. For sink overskrider 2 av 15 analyserte prøver grenseverdien på 500 mg/kg 

TS i et intervall fra 510-840 mg/kg. Prøvene er alle tatt i samme sjakt, S-48, hvor det ble oppdaget avfall. Ingen 

konsentrasjoner overskrider tilstandsklasse 3, som er akseptabel grense ift arealbruk kontor og forretning. 

Ved en endring til mer følsom arealbruk bør det vurderes ytterligere prøvetaking og risikovurdering. 

6.3 DRIVSTOFFANLEGGET 
Sammendrag (jfr. Multiconsult rapport tabell 2): 

Dette var den tidligere bensinstasjonen for bilskvadronen. Det ble her gjennomført en miljøteknisk undersøkelse 

i forbindelse med nedleggelse av et drivstoffanlegg på Kjeller flyplass (figur 5). Jordprøver fra alle sjaktene ble 

analysert for BTEX, olje og PAH. Fire jordprøver ble analysert for tungmetaller og 2 jordprøver fra området 

rundt pumpefundamentet ble analysert for olje. 
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Vurdering 2017: 

Metallkonsentrasjonene i jord ved drivstoffanlegget var lave (tilstandsklasse 1, «Helsebaserte tilstandsklasser for 

forurenset grunn» [6]).  For organiske miljøgifter er alle resultater i tilstandsklasse 1, med unntak av prøve S 28-1, 

hvor det er konsentrasjoner av ΣPAH16 og Benzo(a)pyren i tilstandsklasse 3, og P 6, hvor det er olje i til-

standsklasse 5. 

Ved en endring til mer følsom arealbruk bør det vurderes ytterligere prøvetaking og risikovurdering. 

6.4 HELIKOPTERPLASSEN  
Sammendrag (jfr. Multiconsult rapport tabell 2): 

Lokaliteten var oljeforurenset etter en lekkasje på flydrivstofftankene som tidligere lå i grunnen (figur 5). Tan-

kene ble fjernet på 90-tallet og grunnen sanert til et nivå akseptert for militært bruk. Denne undersøkelsen ble 

utført for å bestemme nåværende (2005) forurensningsnivå. Det ble gravd 9 sjakter. Fem sjakter var grunne på 

grunn av kabler, grove fyllmasser, steinblokker eller rester av betongdekker. Det ble påvist oljeforurenset masse 

(opptil 1100 mg/kg THC) fra ca. 0,5 m under terreng ned til naturlige leirmasser på 2,5 meters dyp. Volumet av 

forurenset masse ble anslått til ca. 800 m3. 

Vurdering 2017: 

Metallkonsentrasjonene i jord ved helikopterbasen var lave (tilstandsklasse 1, «Helsebaserte tilstandsklasser for 

forurenset grunn» [6]), mens konsentrasjonene av oljeforbindelser (målt som THC og ikke alifater) lå innenfor 

tilstandsklasse 3-5 i 5 av 8 analyser.   

Ved en endring til mer følsom arealbruk bør det vurderes ytterligere prøvetaking og risikovurdering. 

6.5 OMRÅDE VED BYGG 0038 
Sammendrag (jfr. Multiconsult rapport tabell 2): 

I området var det mistanke om tidligere fyllplass, hvor en bl.a. kastet avfall fra nærliggende verksted (figur 5).  

Det ble gravd 6 sjakter med gravemaskin ned til ca. 2m under terreng. Åtte prøver ble analysert for tungmetaller, 

olje og PAH og 3 prøver ble analysert med hensyn på en «screeninganalyse av miljøgifter».  Grunnen på lokalite-

ten bestod av et tynt lag med vekstjord over fyllmasser, hovedsakelig av brun smuldrete leire med noe teglstein 

og enkelte metallbiter og glasskår. Utover dette var det ingen tegn på at det var en avfallsfylling på lokaliteten. 

Vurdering 2017: 

Konsentrasjonene av metaller og organiske miljøgifter var lave (tilstandsklasse 1, «Helsebaserte tilstandsklasser 

for forurenset grunn» [6]), med unntak av konsentrasjonene av ΣPAH16 i prøve S 22-1 og SS 22-3 (til-

standsklasse 2 og 3). Dette kan muligens skyldes funn av forbrenningsrester i sjakten. 

Ved en endring til mer følsom arealbruk bør det vurderes ytterligere prøvetaking og risikovurdering. 

6.6 FYLLING VED RULLEBANEN  
Sammendrag (jfr. Multiconsult rapport tabell 2): 

Det var mistanke om at det kunne være forurensede fyllmasser ved den vestre delen av rullebanen (figur 5). Det 

ble gravd totalt 12 sjakter, 6 på hver side av den vestre enden av rullebanen. Seks av sjaktene (lengst i vest) ble 

gravd ned til antatt naturlige masser, ca. 1,5 meter under terreng. Grunnen består av ca. 1,5 m fyllmasse av sand, 

silt og leire, over naturlig tørrskorpeleire. Seks av sjaktene (SJ7 – SJ12 - lengst i øst) ble gravd ned til et betong-

dekke, 1 meter under terreng. Dette var muligens den gamle rullebanen som ble brukt til 1958. 13 jordprøver ble 

analysert for tungmetaller, olje og PAH. Det ble ikke observert tegn på avfallsfylling på lokaliteten. 
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Vurdering 2017: 

Konsentrasjonene av tungmetaller, olje og PAH var lave i alle prøver (tilstandsklasse 1, «Helsebaserte tilstands-

klasser for forurenset grunn» [6]), med unntak av en prøve (10.1-2), hvor konsentrasjonen av Benzo(a)pyren var i 

tilstandsklasse 2.   

Massene kan anses som rene og det vil ikke være behov for ytterligere prøvetaking, risikovurdering og/eller sane-

ring av dette området. Det er ikke prøvetatt under betongdekket. Massene her kan derfor være forurenset. 

6.7 ASFALT PÅ RULLEBANEN 
Sammendrag (jfr. Multiconsult rapport tabell 2): 

Dekket på rullebanen ble undersøkt for å se om det kunne være PAH eller PCB holdige masser i rullebanedekket 

(figur 5). Det ble foretatt 75 mm kjerneboring ned til ca. 0.3 m på seks steder i rullebanens ytterkant (boret i 

kantlinjen). Prøvene fra de seks boringene ble delt i lag fra 0 - 6 cm, 6 -12 cm og 12 -20 cm. Prøvene fra hvert lag 

ble knust ned og blandet, og det ble tatt ut fire delprøver fra hvert lag som ble analysert for innhold av PCB og 

PAH. 

Det forurensede området (rullebanen) er i underkant ca. 51000 m2. Det er analysert 12 asfaltprøver. Asfalten er 

dog homogen og "maskinelt produsert". Multiconsult mener derfor prøvene representerer asfalten på hele rulle-

banen med unntak av den nyere delen i vest. Denne delen a rullebanen har asfalt fra en senere periode, trolig av 

samme kvalitet som det øvre 0-6 cm laget.  

Vurdering 2017: 

En sammenlikning av resultatene med veilederen «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn» [6] viser lav 

ΣPCB7 konsentrasjon (tilstandsklasse 1) for samtlige analyser. I asfaltintervallet 0-6 og 6-12 cm er det ΣPAH16 

og benzo(a)pyren konsentrasjoner i tilstandsklasse 2 (under bolignorm). I intervallet 12-20 cm er det ΣPAH16 og 

benzo(a)pyren konsentrasjoner i tilstandsklasse 3-5. 

Multiconsult anbefalte: «Det er ikke akutt behov for tiltak mot asfalten, men da det er store mengder med asfalt 

bør det utføres en videre vurdering med utlekkingstester for a se på udekkingspotensial ved ulik fremtidig areal-

bruk. Dette for å finne anvendelsesmuligheter for mer enn 10.000 m3 med asfalt.» 

Vår vurdering sammenfaller med Multiconsults vurdering. Dersom rullebanen skal fjernes bør en vurdere om og 

hva denne kan gjenbrukes til på området.  

Deler av rullebanen ligger på fyllmasser. Massene kan være forurenset (se kapittel 7.1). 

6.8 AVFALLSFYLLING 
Sammendrag (jfr. rapporter i tabell 2): 

Lokaliteten er en tidligere avfallsfylling på sørsiden av rullebanen på grensen til våtmarksområdet Sogna (figur 5). 

Dette skal ha vært det området hvor mye av avfallet generert på flyplassen i en periode ble deponert. Det er ikke 

gjennomført miljøtekniske undersøkelser i selve fyllingen, da en har sett mulighet for at det ligger eksplosi-

ver/udetonerte bomber i denne. I en rapport fra Multiconsult [3] står det at det ble deponert blandet avfall fra 

1950 til 1987. Avfallet bestod av brent avfall, tre- og papirrester, metaller, gravemasser, betong, stein og asfalt. 

Det skal også være avfall fra verksteddrift og flyoverhaling. En kartlegging viser at fyllingsområdet var ca. 7.500 

m2 med en gjennomsnittlig fyllmassetykkelse på ca. 1,5 m. I dette volumet inngår store mengder med gravemas-

ser og ren jord, men siden det ikke er undersøkt i selve fyllingen på grunn av faren for udetonerte bomber, antas 

det at all masse i fyllingen er forurenset, dvs. ca. 11.000 m3. Den sørlige delen av fyllingen skal også, over en 

årrekke, ha fungert som brannøvingsfelt. 
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I den tidligere fase 1 rapporten [1] står det at Multiconsult (tidl. Noteby) i 1995 anbefalte en tiltaksløsning hvor 

forurensningen i avfallsfyllingen burde tildekkes. Dette fordi det trolig ville medføre minst spredning av for-

urensning ut av området. Deponiet ble avsperret og deretter tildekket i 1999 med et ca. 2 m tykt leirlag og arron-

dert slik at nedbør renner av på overflaten og reduserer mengden vann som infiltrerer ned i grunnen og vasker 

gjennom deponimassene. Det ble deretter (samme år) etablert en avskjærende grøft rundt deponiet for å hindre 

grunnvannsgradienter i massene under deponiet og derav redusere ev. gjennomstrømning i masser under depo-

niet. Det ble også etablert en prøvetakingskum i den avskjærende grøften slik at sigevann fra deponiet kunne 

kontrolleres. [Her ble det i perioden 1999-2009 tatt vannprøver.] En stedspesifikk risikovurdering viste at det 

ikke skjedde eller ville skje, spredning av forurenset sigevann som ville ha målbar betydning for resipientene 

Sogna og Nitelva. Rapporter etter sluttbefaring og risikovurdering ble oversendt SFT fra Forsvarsbygg (tidl. FBT 

Østlandet) 5. januar 2000.»  

Vurdering 2017: 

Intervjuer med nåværende og tidligere ansatte bekrefter i stor grad overnevnte vurderinger med at det har vært 

deponert mye ulikt avfall over en lengre tidsperiode.  Det kan også ha vært deponert spesialavfall (som løsemid-

ler og maling). En tente ofte på fyllinga tidligere, slik at en del av avfallet kan være brent opp. Da kan det imidler-

tid ligge igjen miljøskadelige forbrenningsrester. Det hefter dermed stor usikkerhet ift innhold og omfang av for-

urenset masse i avfallsfyllinga. Dette primært grunnet lang historikk, uoversiktlig og ukjent bruk og at den aldri er 

undersøkt på grunn av mulighet for eksplosiver/udetonerte bomber.  

Tidligere målinger har vist at det lekker lite forurensninger fra fyllinga [3]. Samme tendens ser også ut til å vises i 

undersøkelsene av sigevann gjennomført i 2017 [7].  

Den sørlige delen av fyllinga skal ha vært brukt til brannøving, også med brannskum. Dette medfører en risiko 

for PFAS (polyfluorerte alkylstoffer) forurensning. Det er tidligere ikke gjennomført undersøkelser ift dette. For-

svarsbygg gjennomførte derfor i 2017 en orienterende miljøteknisk undersøkelse, hvor det ble tatt prøve av slam 

og sigevann fra fyllinga [7]. Prøvene viste forhøyde nivåer av PFAS. Vannmengdene var imidlertid små. Resulta-

tene viser at det foregår en utlekking av PFAS holdig vann/partikler fra fyllinga til Sogna. Det var relativt lave 

konsentrasjoner av andre miljøgifter. Det er ytterligere redegjort for dette i kapittel 7.3.1. 

Flere som er intervjuet har sådd tvil om det kan være eksplosiver i fyllinga. Det er vanskelig å stadfeste hvor mis-

tanken opprinnelig har stammet fra. En må derfor ta hensyn til mulig tilstedeværelse av eksplosiver også i videre 

vurderinger. 

Det har kommet frem at en skal ha deponert mulig forurensede fyllingsmasser fra gravearbeid nord på Kjeller 

base på den gamle fyllinga oppå tildekkingslaget. En bør vurdere å gjennomføre overflateprøver for å undersøke 

hvor og i hvilken grad massene er forurenset. 

Det bør gjennomføres en ny risikovurdering av lokaliteten, både ved endret arealbruk og hvis lokaliteten skal 

ligge uforstyrret. Dersom fyllinga skal saneres vil det sannsynligvis påløpe store kostnader. Promitek anslo i 2005 

[1] en kostnad på 30 millioner kroner. 

6.9 PISTOLSKYTEBANE 
Sammendrag (jfr. rapporter i tabell 2): 

På Kjeller flyplass har det tidligere vært en 30m kortholdsbane. Tidspunkt for etablering er ukjent, men den var i 

alle fall i drift på 1960-tallet. Banen ble brukt til pistolskyting, med blyholdig ammunisjon (<= 9mm), på målar-

rangement. Multiconsult gjennomførte miljøundersøkelser i 2006 (tabell 2), i sammenheng med at banen ble be-

sluttet nedlagt og sanert. Undersøkelsen viste at det var prosjektiler i kulefangervollen, men også at analysene 

viste moderate nivåer av bly i kulefangermassene på skytebanen. Dette ble begrunnet med at prosjektilene var lite 
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fragmentert og at bly ikke hadde spredd seg til jordmassene. Diffus forurensning fra prosjektiler som har riko-

sjert eller enkeltskudd som har gått over kulefangervollen kunne forekomme, men ble ikke undersøkt. Banen ble 

sanert i 2008. 76 tonn tungmetallholdig masse ble kjørt til deponi – hovedsakelig ved fjerning av 0,5-1 meter med 

masse i kulefangområdet og noe ved standplass. Akseptkriteriene ble satt til hhv 200 mg/kg bly, 100 mg/kg kob-

ber og 880 mg/kg sink. NGI gjennomførte sluttkontroll av tiltaket. 

Vurdering 2017: 

XRF målinger fra kulefang og ved standplass (av NGI) etter tiltak viser det er gjenværende blyverdier over 100 

mg/kg og enkelte kobberverdier over 200 mg/kg. Dette tilsvarer tilstandsklasse III, altså over akseptabel grense 

ift arealbruk bolig.  

I det videre arbeid bør en vurdere i hvilken grad det har forekommet diffus forurensning ved rikosjetter eller 

bomskudd på baksiden av vollen. I tillegg er det ikke klart hva massene i vollene består av. Vollene skal ha blitt 

påbygget ved flere anledninger. Erfaringsvis kan slike voller bestå av tidligere skytevoller eller fyllmasse.  

Ved en endring til mer følsom arealbruk, eller ved graving i området, bør det vurderes ytterligere prøvetaking, 

risikovurdering og/eller sanering av deler av massene. 

6.10 FLYFUELANLEGG 
Sammendrag (jfr. rapport tabell 2): 

I 2003 ble det besluttet å sanere et drivstoffanlegg på Kjeller flyplass. Anlegget bestod av to store nedgravde la-

gertanker (25m3), pumpeledninger og et pumpehus. Tankene hadde tidligere vært brukt til lagring av bensin og 

jetfuel. Det ble funnet masser som var forurenset med olje og BTEX. Tankene og rørinstallasjoner ble fjernet. 

550m3 forurensede masser ble gravd opp, lagt på et mellomdeponi, luftet og behandlet biologisk (nedbryting 

med bakterier). Massene ble lagt tilbake, sammen med 200m3 rene masser. 

Vurdering 2017: 

Akseptkriteriet for området ble satt til 1000 mg/kg for olje og 30 mg/kg for sum BTEX. Arealbruk ble definert 

til militært område (næring). Sluttkontrollen i gravegropa viste THC verdier fra 410-1400 mg/kg og sum BTEX 

verdier fra 4,4-42,3 mg/kg. En sammenlikning av konsentrasjonene i gjenværende masser med veilederen «Hel-

sebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn» [6] viser at samtlige benzenkonsentrasjoner ligger i tilstandsklasse 

5. Alifatfraksjon C10-C12 ligger i tilstandsklasse 3 og 4. Massene som ble behandlet viste stor nedgang i oljerela-

tert forurensning.  Her kan en finne konsentrasjoner opp til tilstandsklasse III. 

Ved en endring til mer følsom arealbruk, eller ved graving i området, bør det vurderes ytterligere prøvetaking og 

risikovurdering.  

6.11 SOGNA VÅTMARKSOMRÅDE 
Sammendrag (jfr. Promitek fase 1 rapport [1], Multiconsult rapport [3] og tabell 2): 

Sogna er et våtmarksområde som også ligger innenfor arealet til Kjeller base (figur 5). Sogna grenser foruten opp 

mot flyplassen mot brakkland, skog og jordbruksarealer og terrenget ligger ca. på kote 103. Vanndypet i Sogna er 

ca. 0,5 m og varierer ca. 0,2 m over året. I vårløsningen etc. er vannet som renner inn i Sogna sterkt blaket av silt- 

og leirpartikler som vaskes inn med nedbør fra tilgrensende jordbruksområder.  Vannstanden i Sogna er "regu-

lert" ved en nedlagt pumpestasjon før den renner ut i Nitelva. Normal vannstand i Sogna er ca. 2 m høyere enn i 

Nitelva og ligger over høyeste normale flomnivå i Nitelva slik at Sogna er lite påvirket av vannstanden i Nitelva. 

Sogna ligger bak flomvollen som er bygd langs med Nitelva. Det er to avløpsledninger som munner ut i Sogna. 

Disse ledningene er samleledninger for overvann og avløp for store deler av flyplassen og områdene nord for 

denne. Disse, ved siden av lokale fyllingsområder og brannøvingsområder, har vært hovedkildene til forurensing i 

Sogna. 



    

19 
 

Tidligere undersøkelser har påvist at sedimentene i øvre del av Sogna er til dels sterkt forurenset av olje og tung-

metaller, men at det skjer en gradvis tildekking av nye renere sedimenter. Sogna er regulert til spesialområde for 

naturvern, og Skedsmo kommune har pålagt forbud mot all graving eller anleggsvirksomhet som kan skade vege-

tasjon som er viktig for hekkende fugler. Det er således en interessekonflikt mellom det å utføre tiltak med mud-

ring/tildekking av forurensning mot det å ikke skade vegetasjon og fauna. Multiconsult har derfor i sine vurde-

ringer konkludert med at en gradvis naturlig tildekking av sedimenter vil være det beste, og på den måten unngå 

at vegetasjonen i naturvernområdet skades. Ved mudring/kunstig tildekking eller andre tiltaksarbeider vil det 

også være fare for at det frigjøres tungmetaller og olje som vil gi en større påvirkning (til Nitelva) enn en gradvis 

naturlig tildekking. Det må samtidig aksepteres at bunnlevende organismer påvirkes av forurensing i et mindre 

område inntil dette dekkes med naturlige sedimenter. Det ble i desember 2004 tatt sedimentprøver som bekrefter 

at det skjer en gradvis naturlig tildekking og at forurensning i det øvre sedimentlaget reduseres. 

 

I 2004, 2009 og 2013 så en et behov for å gjennomføre en opprensking slik at det ble tilstrekkelig drenering av 

overvann gjennom Sogna og videre til Nitelva. Bakgrunnen var at Sogna i dette området er preget av sterk gjeng-

roing.  Som følge av gjengroingen var det 80-90 cm høydeforskjell på vannivået ved Sognas utløp og nordre del 

av tjernet. Denne høydeforskjellen skapte store problemer med utløp fra overvannsledninger og spillvannsover-

løp. I 2009 (og sannsynligvis i 2004) gjennomførte Skedsmo kommune en begrenset mudring ved brannøvings-

området og ved motorprøvebukken på Kjeller base. Cowi (tabell 2) gjennomførte i forbindelse med tiltaket i 

2013 en miljøkartlegging. Forurensede sedimenter ble fraktet til deponi (1126 tonn), mens resterende del av mas-

sene ble hovedsakelig lagt i ranker langsmed kanalen. Det ble også da utført mudring ved brannøvingsområdet. I 

figur 6 vises sluttresultatet fra opprenskningen i 2013. Massene mellom H til overvannsutløpet ble lagt ved siden 

av kanalen. Det ble da antatt at siden dette området ble oppgravet i 2009 var massene ikke lenger forurenset. 

 

 
Figur 6: Utført mudring i 2013. Grå områder viser hvor masser ble deponert (Cowi, 2011). Røde sirkler viser hvor det også ble 
mudret i 2009 – og kanskje også i 2004. 

Overvannsutløp 

Motorprøvebukken 
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Vurdering 2017: 

Det er tatt prøver i vann og sedimenter i Sogna i flere omganger fra 1995 til 2009. Sedimentresultatene har vist 

meget høye konsentrasjoner av miljøgifter, spesielt i området nord i Sogna, fra motorprøvebukken til utløpet av 

overvannsledning ved brannøvingsområdet (figur 6). Konsentrasjonene øker mot utløpet av overvannsledningen. 

De mest markerte konsentrasjonene har vært på kadmium, krom, sink, kvikksølv og olje. PFAS-konsentrasjo-

nene har ikke vært bestemt i prøvene.  Vannprøveanalyser som er gjennomført i dette området i 2017 [7] viser at 

det er forhøyde konsentrasjoner i vannet, spesielt for metallene kobber, krom og sink. I tillegg er det høye kon-

sentrasjoner av PFAS. Det er flere kilder til PFAS forurensningen, bl.a. gammelt og nytt brannøvingsområde. 

Det er imidlertid funnet høye konsentrasjoner også i kanalen mot motorprøvebukken. Kilden her er ikke avklart. 

I senere tid er det funnet en ikke kartfestet overvannsledning som kommer inn i dette området. En bør under-

søke om denne kan være en kilde til forurensningen.  

Skedsmo kommune har opplyst om at de gjennomførte mudring i Sogna i 2004, 2009 og 2013. Det er uklart 

hvor det ble mudret i 2004 og hvor på området massene ble lagt. Basert på sedimentprøver [Forsvarsbygg 2009, 

tabell 2], hvor konsentrasjonene av metaller ble betydelig redusert fra 2002 til 2004, er det mulig mudringen 

skjedde i øvre del av Sogna, mot brannøvingsområdet. I 2009 ble det mudret i området ved utløpet av over-

vannsledning ved brannøvingsområdet og ved motorprøvebukken. Ut ifra Cowis miljørapport fra 2013 (tabell 2) 

ser det ut til at massene den gang ble lagt langsmed kanalene. En kan derfor anta at sterkt forurensede masser 

fremdeles ligger her. Disse massene har sannsynligvis avrenning av miljøgifter til Sogna. Dette gjelder sannsynlig-

vis også for massene mudret i 2004. En bør derfor finne ut hvor disse er lagt. I 2013 ble det gjennomført miljø-

tekniske undersøkelser før mudring. Et unntak var området nord i Sogna, fra motorprøvebukken til utløpet av 

overvannsledning ved brannøvingsområdet, hvor en antok at massene ikke var forurenset grunnet tidligere mud-

ring. Massene ble her lagt langsmed kanalen. For resten av området ble mesteparten lagt i ranker langsmed Sogna 

og noe ble kjørt til deponi. I 2013 ble det ikke analysert for PFAS. Det er dermed en risiko for at PFAS holdige 

masser ligger langsmed Sogna.  

Det kan også være andre kilder til forurensninger i nedre del av Sogna, deriblant overvannsinnløp, samt mulig 

deponering av avfall.  

 

7 OMRÅDER HVOR DET ER MISTANKE OM FOR-
URENSET GRUNN ELLER SEDIMENT 

Det er identifisert en rekke områder hvor det er mistanke om forurenset grunn eller sediment, og hvor det er be-

hov for ytterligere vurderinger eller miljøtekniske undersøkelser. Områdene diskuteres i underliggende delkapit-

ler. Eksakt plassering og arealavgrensning til det enkelte område kan i mange tilfeller være svært usikker. Marke-

ringene i figurene under bør derfor sees på som en indikasjon på områdenes størrelse og plassering.  

7.1 UTFYLLINGSOMRÅDER 
Kjeller base ligger under marin grense og grunnen består således av mye leire, og gjerne med et topplag på 1-2 

meter med sandig og siltig jord (se kapittel 3.2). Tidligere var det her et ravinelandskap, hvor flere bekker hadde 

gravd seg ned i terrenget. Våtmarksområdet Sogna bredte seg lenger nord enn i dag. Kjeller flyplass var, på bak-

grunn av disse terrengelementene, delt i flere deler. På 30-tallet ønsket man seg imidlertid en rullebane. Det ble 

dermed igangsatt igjenfylling av ravinedaler og bekkesystemer. Tidlig på 30-tallet brukte man arbeidsledig ung-

dom til igjenfylling, primært med leire. I 1934 skal 5000 tonn med søppel fra Oslo (mat, metall, glass) ha blitt 

brukt som fyllmasse for å stabilisere flyplassen. Dette skal ha blitt lagt ut i to meters tykkelse, med jord på top-

pen. Det tok slutt grunnet lokale protester ift lukt og fluer [8]. Store områder har over tid blitt gjenfylt. Figur 7 

viser hvor bekkene gikk i 1874 og nærliggende raviner/forsenkninger. Figur 8 viser hvor bekkene gikk i 1934 og 

nærliggende raviner/forsenkninger. Figur 9 er et sammenstillingskart for tidsrommet 1950-1986, som bl.a. viser 
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hvor det har foregått utfylling i forskjellige perioder i et område sør for rullebanen. En kan anta at mye av utfyl-

lingsområdene har blitt fylt igjen med overskuddsmasser, skrot og avfall og rester fra militær aktivitet. I flere av 

disse utfyllingsområdene er det i senere tid dukket opp avfall og rester fra militær aktivitet som underbygger 

dette.  

 

Det finnes lite informasjon om konkret hva og hvor det er lagret avfall, objekter og masser som har bidratt til 

forurensning eller er forurenset i utfyllingsområdene. En kan derfor vurdere å gjennomføre prøvetaking for å 

kartlegge i hvilke områder det er avfall og der hvor rene masser er brukt. En må uansett være aktsom ved graving 

i de nevnte utfyllingsområder.  

 
Figur 7: Estimert utbredelse Sogna, bekkesystem (hel strek) og ravinedaler (avgrenset med prikkete linje) i 1874. Basert på 
modifisert kart fra 1874 (finn.no).  
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Figur 8: Estimert utbredelse Sogna, bekkesystem og ravinedaler i 1934. De røde sirklene markerer områder som ser ut til å ha 
blitt gjenfylt mellom 1912 og 1934. Basert på modifisert kart fra 1934[9]. 

 
Figur 9: Utfyllingshistorikk i et område sør for rullebanen [1] 
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7.2 FYLLINGER 
På bakgrunn av intervjuer av tidligere ansatte og historisk materiale er det flere områder hvor det kan være ulike 

typer fyllinger og hvor det kan være miljøgifter (figur 10 og 11). Disse fyllingene er ofte identifisert ved at noen 

har funnet objekter i området, eller har hørt at noen har dette. 

 

Figur 10: Lokaliteter hvor det er mistanke om at det er avfallsfyllinger.  

7.2.1 FLYTÅRNET FYLLING 

I fase 1 rapporten fra 2005 [1] står det: Her ble det i 1980 funnet avfall i f.m. gravearbeider. Avfallet var fylt i et 

tidligere bekkeløp til Sogna. Det ble ikke tatt prøver av dette eller registrert på annen måte. Utstrekningen og 

sammensetningen av avfallet er ukjent. 

7.2.2 MULIGE MASSER FRA ELVENGVEIEN BARNEHAGE 

I forbindelse med utbygging av Elvengveien barnehage (nord for Kjeller base) ble det gjennomført miljøtekniske 

undersøkelser på tomta[10]. Historikken på området var branntomt med tidligere lagervirksomhet (tidligere eid 

av Forsvaret). Dette tilsa at det kunne være tungmetaller og PAH i massene, noe som også ble påvist i deler av 

massene. Forurensede masser ble sanert. En del av massene (i underkant av 100 m3 usorterte masser), som var 

forurenset med tungmetaller, ble midlertidig lagret på Forsvarsbyggs lagerområde inne på flyplassområdet på 

Kjeller. Massene ble lagt delvis på betongplate og på veiduk og ble dekket med plastpresenning. Det var planlagt 

å bruke dem til bærelagsmasser under asfaltert vei på Forsvarsbyggs område. Massene ble prøvetatt i august 2002 

og analysert på tungmetaller. Analyseresultatene er vist i tabell 3. 
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Tabell 3: Prøvetaking av masser mellomlagret på Forsvarsbyggs lagerområde på Kjeller base [10]. 

 

En sammenlikning av resultatene med veilederen «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn» [6] viser 

generelt lave tungmetallkonsentrasjoner (tilstandsklasse 1-2 (under bolignorm)). Et unntak er sink som ligger i 

tilstandsklasse III og IV i to punkt. 

På det definerte deponiområdet ligger i dag en fylling oppå en gammel betongplate fra et tidligere bygg (figur 10 

og 11). Massene er usorterte, med jord, grus og stein. Flere av steinene er kambrosilurbergarter fra Oslofeltet, 

som ikke er naturlig tilhørende i Kjellerområdet. Det er per i dag usikkert om massene som ligger på området er 

fra Elvengveien barnehage eller om de har et annet opphav. Sør på denne fyllingen ligger for øvrig noen kreosot-

sviller, som må håndteres som spesialavfall. 

7.2.3 FYLLING VED NITELVA 

I intervjuer med lokalt personell har det fremkommet at det skal være observert avfall i et område vest på Kjeller 

base, ved Nitelva (figur 10). Ved befaring den 19.4.17 ble det ikke oppdaget tegn til avfallsfyllinger i dette områ-

det. Det var noe søppel ved elvebredden, men dette er sannsynlig tilført fra elva. 

7.2.4 FYLLING VED HELIKOPTERPLASSEN 

I dette området (figur 10) skal det bl.a. være funnet gamle motordeler. Grunnen i området kan dermed være for-

urenset.  

7.2.5 FYLLING VED GAMMEL RULLEBANE 

I dette området (figur 10) skal det bl.a. være funnet gamle motordeler. Ved befaring den 19.4.17 ble det funnet 

hauger med bl.a. knust betong og metallskrap. Området må avgrenses ytterligere. Lokaliteten lå rett ved den 

gamle rullebanen. Det er derfor mulig et en så dette som et praktisk sted å deponere avfall og evt. rester etter 

bombeangrepene i 2.verdenskrig, bl.a. annet fra hangarene som ble jevnet med jorden. Dersom det bl.a. er depo-

nert maskineri og motordeler kan grunnen i området være forurenset. Objektene i bakken kan for øvrig være ver-

neverdige. Forsvarsmuseet bør kobles på saken ved oppgraving.  

7.2.6 FYLLING VED BØF 

I dette området (figur 10) skal det ha vært observert avfall. Grunnen i området kan dermed være forurenset.  

7.2.7 PARKERINGSPLASS 

Det ligger en asfaltert parkeringsplass ved inngangen til Kjeller base (figur 10). Under og før krigen var det, på 

den vestre halvdelen, motorprøvebukker for motorer. Disse ble truffet av bomber i 1943. Den tidligere aktivite-

ten og bombingen kan innebære at det under asfalten kan finnes byggavfall og rester av inventaret, samt mulige 

forurensninger fra prøvebukkene. 

7.2.8 TIDLIGERE BENSINLAGER 

Mellom det sivile flyplassområdet og parkeringsplassen var det under og før krigen et bensinlager (figur 10). 

Dette ble truffet av bomber i 1943 og jevnet med jorden. I dag er det et jorde her. Det er imidlertid mulighet for 

at en kan finne byggavfall og rester av inventaret, samt mulige forurensninger fra tankene. 
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7.2.9 STEINFYLLINGER 

Det skal være deponert sprengstein fra Romeriksporten (tunell) flere steder vest på Kjeller base. Befaringer har 

vist spesielt ett område med større sprengstein av gneis nordvest på Kjeller base (figur 11). Det er sannsynlig at 

massene er fra Romeriksporten. I tillegg til sprengstein er det også, nord på fyllingen, deponert noe byggavfall 

som teglstein og steinheller. 

I sør er det også et større fyllingsområde (figur 11). Det er her i større grad steiner som er avrundet (ikke spreng-

stein). Det ble observert deponert asfalt enkelte steder.  

 

Figur 11: Omtrentlig plassering av flomvoller (oransje) og mulige områder med steinmasser fra Romeriksporten tunell (blå). 

Mulige fyllmasser fra Elvengveien 

barnehage 

Sprengstein 

Fyllmasser 
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7.2.10 FLOMVOLLER 

Det skal være etablert flomvoller i flere perioder på Kjeller base (figur 11). Bl.a. annet skal tyskerne, under andre 

verdenskrig, ha bygget en voll ved elva. I 1995 ble det, etter en stor flom, bygget en ny stor voll lenger inn på 

området. Sannsynligvis består disse vollene av sand, og den nyere vollen også av masser fra Romeriksporten tu-

nell. 

7.2.11 ANDRE MULIGE FYLLINGER 

Kjeller flyplass har en lang historie. Det er således en risiko for at en i denne rapporten ikke har klart å identifi-

sere alle mulige fyllinger i området. Dette kan f.eks. være tilfeller hvor en har brukt skrot til gjenfylling av bombe-

kratre. Ved graving på Kjeller base er sannsynligheten stor for å treffe på fyllmasser som inneholder skrot og av-

fall. Disse massene kan inneholde tungmetaller og organiske miljøgifter som er høyere enn konsentrasjonsgrens-

ene for tilstandsklasse 1.  

7.3 BRANNSKUM 
På Kjeller base er det, siden slutten av 1970-tallet, brukt brannskum, ved siden av pulver og vann. Brannskum 

som ble brukt i dette tidsrommet inneholdt høye konsentrasjoner såkalte polyfluorerte alkylstoffer (PFAS). Det 

er tidligere ikke gjennomført undersøkelser ift omfanget av en eventuell PFAS forurensning på Kjeller base.  

Det er gjennomført intervjuer med brannsjef Jarle Skøien, Tore Sikkelbøl, som fra 1979 - 2013 jobbet i branntje-

nesten og Arild Ringstad som jobbet der fra tidlig 70-tallet – 1985, for å kartlegge hvor og i hvilket omfang skum 

er brukt på Kjeller base. Generelt skal det ikke ha vært brukt mye skum. Større øvelser ble i hovedsak gjennom-

ført på Gardermoen eller Rygge flystasjon. Enkelte øvelser ble imidlertid holdt lokalt, av og til sammen med det 

kommunale brannvesenet. Det er ikke kjent at det har vært branner hvor skum har vært brukt eller at rullebanen 

har blitt skummet ift havari eller nødlandinger. Seks lokaliteter er identifisert (figur 12) og diskutert i underlig-

gende kapitler. 

 

Figur 12: Lokaliteter hvor det er mistanke om at det er brukt brannskum. 
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7.3.1 GAMMELT BRANNØVINGSOMRÅDE 

Tidligere skal brannøving ha skjedd sør på den gamle avfallsfyllingen (kap 6.8 og figur 12). En tente da bl.a. på 

biler og slukket disse med tilgjengelige midler, bl.a. skum. Det er ukjent hvor mye skum som ble brukt og eksakt 

hvor dette skjedde. Det var tidligere problemer med at skum rant inn i vanntankene til brannbilene. Vanntankene 

ble tømt og rengjort her. Avfallsfyllingen inklusive gammelt brannøvingsområde, ble i 1999 dekket med duk og 

1-2 meter leire og arrondert slik at nedbør renner av på overflaten. Dette reduserer mengden vann som infiltrerer 

deponimassene. Det ble deretter (samme år) etablert en avskjærende grøft rundt deponiet for å hindre grunn-

vannsgradienter i massene under deponiet og derav redusere ev. gjennomstrømning i masser under deponiet. Det 

ble også etablert en prøvetakingskum i den avskjærende grøften slik at sigevann fra deponiet kunne kontrolleres. 

Undersøkelser gjennomført i 2017 [7] har vist at det lekker PFAS fra fyllingen. Dersom avfallsfyllingen skal un-

dersøkes videre bør en dermed også analysere for PFAS. 

7.3.2 NYTT BRANNØVINGSOMRÅDE 

Fra 1999 ble et nytt område brukt til generell trening for brann-, rednings og plasstjenesten (BRP), som bl.a. in-

nebærer brannslukking og oppkutting av biler (figur 12). Ved slukking av branner vil en tidvis komme kjørende i 

fart for så å slukke brannen. Dette kan erfaringsvis medføre at slukkemedier (vann eller skum) kan spres over et 

større område.  Brannøvingsområdet består av grus-/jorddekke. På grusdekket er det i senere tid plassert betong-

heller. Disse henger imidlertid ikke sammen slik at avrenning vil drenere til grunnen under hellene og videre ut i 

Sogna. Hvordan og hvilken vei grunnvannet drenerer fra området er ikke avklart. Det skal ikke ha vært brukt 

mye skum her. Undersøkelser gjennomført i 2017 [7] har vist funn av PFAS i jord og grunn, samt relativt høye 

verdier av PFAS i Sogna øst og sør for brannøvingsområdet. Dette indikerer at PFAS-forbindelser lekker fra om-

rådet og ut i Sogna. I tillegg er det også forhøyde verdier av enkelte metaller i vannet i Sogna øst for brann-

øvingsområdet. Dette kan skyldes utlekking fra grunnen, men også mulig tilførsel fra forurensede sedimenter. 

7.3.3 GAMMEL BRANNSTASJON 

Den gamle brannstasjonen ligger nord på Kjeller base og brukes i dag som beredskapslager (figur 12). Denne var 

i bruk til 1997. Området utenfor stasjonen er asfaltert (gjennom mange år) og har avrenning til nærliggende over-

vannskum, for videre drenering til Sogna.  Det skal ikke har vært brukt skum eller gjennomført rensing eller tes-

ting av kanoner her (dette ble gjort ved brannøvingsområdet). Erfaring tilsier at det ofte vil være noe spill av 

skum ved brannstasjoner. Et evt. spill her vil nok imidlertid ha drenert til Sogna. Ved riving av den gamle brann-

stasjonen bør en allikevel analysere for PFAS i grunnen under og ved stasjonen, for å sikre at denne ikke er for-

urenset. Dette underbygges av funn i undersøkelsen utført i 2017 [7], hvor en også fant PFAS i en overvannskum 

nord (oppstrøms) for brannøvingsområdet. Oppstrøms denne kummen ligger den gamle brannstasjonen. 

7.3.4 NY BRANNSTASJON 

Den nye brannstasjonen ligger midt på Kjeller base (figur 12). Denne ble tatt i bruk i 1997. Området utenfor sta-

sjonen er asfaltert. Rundt asfalten er området gressdekt. Det skal ikke har vært brukt skum eller gjennomført ren-

sing eller testing av kanoner her (dette gjøres ved brannøvingsområdet). Erfaring tilsier at det ofte vil være noe 

spill av skum ved brannstasjoner. Et evt. spill her vil sannsynligvis renne av asfaltdekket til nærliggende gressarea-

ler. En kan her vurdere å gjennomføre en kartlegging for å se om det er PFAS i grunnen. Dette underbygges av 

undersøkelsen gjennomført i 2017 [7], hvor en så en økning av PFAS fra opp- til nedstrøms brannstasjonen i 

overvannet. 

7.3.5 SLUKKING AV BUSSBRANN 

Intervjuene med relevant personell har avdekket ett tilfelle hvor en har hatt øvelse med slukking av brann ved 

bruk av skum, utenfor brannøvingsfeltet. Rundt år 2000 ble det tent på en buss ved rullebanen (figur 12), som 

ble slukket med brannskum. Det kan således være PFAS holdige masser i dette området. 
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7.3.6 BRANNØVINGSOMRÅDE MED TØNNE 

På Kjeller er det identifisert ett område hvor en har hengt opp en tønne i et tre, som har vært brukt som mål for 

å trene slukking med kanon på brannbilene (figur 12). Det skal kun ha vært brukt vann i disse øvelsene. Erfa-

ringer fra andre flyplasser tilsier imidlertid at det kan være rester av skum i vannet som brukes mot tønnene. Et 

bør derfor vurdere å undersøke hvorvidt massene rundt tønnen er forurenset av PFAS. 

7.4 AVLØPSNETT 
På Kjeller base finnes et omfattende ledningsnett. Store deler av dette er kartlagt (figur 13). Det finnes imidlertid 

ledningsnett som ikke er kartlagt. Dette gjelder bl.a. sørøst på flyplassen, hvor en muligens på 60-tallet la ned rør 

for å drenere myrområdet. I tillegg er det mulig at rør som er markert på figur 13 kan være flyttet. 

 

Figur 13: Ledningsnett Kjeller base. Svarte streker viser overvannledninger. Rosa strek viser overvannsledning med overvann 
også fra Institutt for energiteknikk (IFE). 

7.4.1 LEDNINGSNETT 

Før 1980 gikk sannsynligvis det meste av avløpsvannet til septikk eller overvannsnett. I dag er det etablert egne 

spillvannsledninger hvor avløpsvann går til kommunalt renseanlegg. Overvann går i overvannsnettet og ut i 

Sogna. Overvann fra området nord for basen drenerer også gjennom flyplassområdet, bl.a. via 4 bekker. Over-

vannsnettet på Kjeller base er markert på figur 13. Dette er ikke fullstendig, spesielt i et område sørøst på flyplas-

sen.  

 

I fase 1 rapporten fra 2005 [1] står det: «Tidligere og nåværende avløpsledninger kan ha hatt (har) lekkasje, og 

forurenset avløpsvann kan således ha rent ut i grunnen. Erfaringer fra opprydding på Gardermoen og Fornebu 
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viser at det lokalt kan være forurensing langs slike ledninger som klart overstiger SFTs bolignorm. På Kjeller vil 

dette gjelde spesielt avløpsledninger fra verkstedene, hvor det er benyttet løsemidler.» Det er i fase 1-rapporten 

forslag til undersøkelser som kan vurderes i det videre arbeidet. 

7.4.2 KUMMER 

Det er mange kummer på Kjeller base. I 2017 [7] ble det tatt vannprøver fra flere av kummene hvor det var eller 

hadde vært relativt stor vannføring og dermed lite avsatte sedimenter. Større mengder sedimentert materiale kan 

finnes i kummer som ligger utenfor de store vannstrømmene. Analyser av sediment i slike kummer kan gi en in-

dikasjon på tidligere eller nåværende kilder til forurensninger. Kummene bør uansett inspiseres og tømmes for å 

forhindre unødig spredning av mulig forurensede partikler. 

7.4.3 LEDNINGER FRA INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK (IFE) 

Institutt for energiteknikk (IFE) ble opprettet i 1948 for å drive forskning på atomenergi i Norge. Den første re-

aktoren startet i 1951. Senere ble det bygget to andre reaktorer på Kjeller. Av disse er to dekommisjonert, mens 

Jeep II-reaktoren på Kjeller fortsatt er i drift. Strålevernet gjennomførte en kartlegging av historiske utslipp til 

Kjeller-området og vurdering av mulige helsekonsekvenser i 2005 [11]. Under står utdrag fra denne rapporten: 

«Utslipp til vann fra IFE foregikk hovedsakelig til to ulike områder. I en tidlig periode, fra 1954 –1967 gikk ut-

slipp fra IFE i en kloakkledning fra anlegget til Sogna. Denne ble lagt om og utvidet flere ganger på grunn av ut-

videlser og omlegginger av anlegget. I 1961 startet en prosess med å anlegge en egen rørledning fra IFE til Sogna 

og videre til djupålen i Nitelva. Ny Avfallsledning for Lavaktivt Flytende Avfall (NALFA-ledningen) med for-

lengelse til Nybrua ble tatt i bruk i 19.mai 1967 (figur 13). Oversikt over IFEs utslipp totalt viser at de største ut-

slippene til Nitelva foregikk i perioden 1968-1972, både i volum og mengde radioaktivitet. De største utslippene 

av radioaktive stoffer som avgir alfa-stråling, deriblant plutonium, foregikk i perioden 1968-1970. Fram til midten 

av 80-tallet rapporterte IFE hovedsakelig utslippsdata i form av målinger av total alfa- og beta-aktivitet. Dette gir 

ikke informasjon om hvilke enkelte radionuklider utslippet består av, bare om de totale-mengdene. Det betyr at 

Strålevernet sitter inne med begrenset informasjon om utslipp av enkeltnuklider i denne perioden. 

Strålevernet deltok på IFEs prøvetaking av sedimentene fra Nitelva 7. oktober 1999. Strålevernet ble da infor-

mert om at de forurensede sedimentene lå tørrlagt deler av året. En tørrlegging av området der utslippet foregår 

innebærer at tidligere doseberegninger foretatt av IFE har vært basert på et feilaktig grunnlag. På bakgrunn av 

dette fjernet IFE sedimentene etter pålegg fra Strålevernet. IFE fjernet sedimenter innenfor det området som var 

nødvendig for at Nitelva ikke skulle inneholde punkter hvor forurensningen av plutonium og americium (plu-

tonium-239 + plutonium-240 + americium-241) i sedimentet oversteg 10 Bq/g (målt i tørrvekt). Som følge av 

krav i utslippstillatelsen fra 2000, etablerte IFE også et nytt utslippspunkt i Nitelva (figur 14).  

Vinteren 2001 gjennomførte Strålevernet en prøvetaking av vann og sedimenter i Sogna. Disse prøvene ble ana-

lysert for innhold av radioaktive stoffer. Sedimentprøvene ble tatt på tre forskjellige steder ved Sogna og analy-

sert ved Strålevernet. Prøvene ble delt opp i forskjellige sjikt og analysert for flere radioaktive stoffer (blant annet 

cesium, plutonium og uran). Målingene av sedimentprøvene fra Sogna viste relativt lave konsentrasjoner av ra-

dioaktivitet. Konsentrasjonene var høyere enn det som vanligvis måles i ferskvannssedimenter, men under de 

grenser som tidligere var satt for å fjerne forurensning i Nitelva. Konsentrasjonene som ble målt ga ikke grunnlag 

for å begrense bruken av området ut i fra helsemessige hensyn.» 

I 1999 utarbeidet Statens strålevern også en rapport [12] hvor det står: 

«I perioden 1954-1967 ble utslippene gjort til Sogna, og en antar at det kan finnes forurensede sedimenter ved 

kloakkledningens utløp. I 1959 ble det tatt 17 sedimentprøver i Sogna utenfor utslippspunktet og disse ble målt 

for både beta- og alfa aktivitet. Konklusjonen fra disse målingene var at de ikke indikerte at sedimentene var for-

urenset. I en rapport fra 1964 heter det at de eneste analyseresultatene som kan forbindes med instituttets virk-
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somhet er funnet i vannprøver fra prøvestedet i Sogna som ligger i umiddelbar nærhet av kloakkledningens ut-

løp. Det ble da funnet tydelig høyere verdier sammenlignet med de andre prøvestedene. For prøvestedet i Sogna 

ble det målt et årsmiddel på 3 Bq/l av beta-aktivitet og 0,4 Bq/l av alfa- aktivitet. Den maksimale verdien var 

henholdsvis 30 Bq/l og 5,5 Bq/l. De høyeste målte verdiene av radioaktivt jod (131I) og radioaktivt strontium 

(90Sr) var henholdsvis 31 Bq/l og 0,5 Bq/l.» 

Det har også vært lagret radioaktivt avfall på IFEs område. Ca. 1000 beholdere var gravd ned i leire. Disse er nå 

flyttet over til avfallsanlegget i Himdalen. Det nedgravde avfallet inneholdt omtrent 80 GBq 239Pu, (dette tilsva-

rer 2 Ci eller 35 gram plutonium). Årlig gjennomstrømning av vann gjennom området der tønnene lå nedgravd 

varierte, med et årsgjennomsnitt på 430 m3. Gjennomsnittlig utslipp av 239Pu via dette drensvannet har vært 28 

kBq/år. Drensvannet var kontinuerlig målt siden nedgravingstidspunktet. Utslippet av nuklider fra de nedgravde 

tønnene til Nitelva utgjorde i perioden etter 1981 mellom 0,0008 og 0,0026% av instituttets totale utslippstilla-

telse. Vannet som rant gjennom området med de nedgravde tønnene ble ledet inn i lagerbygg 1 for volummåling 

og prøvetaking før utslipp til Sogna [12]. 

 

Figur 14: Plassering av overvanns- og NALFA ledning fra Institutt for energiteknikk (IFE) [11]. Rød strek viser ca. hvor 
NALFA ledningen ender i dag. 

IFE opplyste i møte, den 26.10.17, at det i 2001 ble lagt et nytt NALFA rør. Dette ligger inne i to eldre rør. Led-

ningen passerer fem kummer på Kjeller base. Ved legging av det nye røret ble de gamle kappet ved kummene og 

evt. vann herfra vil drenere til kummene og infiltrere i grunnen. Det er i dag ikke utslipp av radioaktivt vann fra 

IFE andre steder enn via NALFA ledningen. IFE gjennomfører overvåking i kummer og rør ved IFE, i Nitelva 

og fra 2017 i kummene på Kjeller base. Det er i dag god kontroll på rør og utslipp. 
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Historisk har det skjedd utslipp av radioaktive elementer både via overvannsledninger og via NALFA ledninger 

til hhv. Sogna og Nitelva. I hvilken grad ledningene har vært tette kan ikke verifiseres. En kan således ikke ute-

lukke utlekking av radioaktive elementer til grunnen på Kjeller base, men det er så langt ikke påvist.  Enkelte slike 

elementer kan ha lang halveringstid. En bør dermed vurdere å undersøke grunnen ved traseene for å bekrefte 

eller avkrefte om det er uakseptabel radioaktivitet. Traseene har et lavpunkt på Kjeller base som det kan være na-

turlig å undersøke først. 

7.5 FORURENSNING UNDER BYGG 
Det har vært gjennomført aktivitet i flere av byggene på Kjeller flyplass, som kan ha medført at grunnen under 

byggene er forurenset. Dette gjelder f.eks. verksteddrift (som galvanisk og hydraulisk verksted) og vaskerivirk-

somhet. En oversikt over plassering av de ulike byggene og tidligere bruk kan sees i vedlegg A. Vedlikeholdshis-

torikken til byggene er ikke kjent. Ved et tilfelle fant en f.eks. en gammel løsemiddeltank fra krigen under et be-

tonggulv. I hvilken grad det har vært søl eller om gulv, rør og sluk har vært tette er også ukjent. Dersom et bygg 

skal saneres anbefales å forsiktig fjerne gulvet for så å se om det er tidligere tanker og annen infrastruktur i grun-

nen. En bør så vurdere gjennomføring av miljøtekniske undersøkelser. Dersom et bygg ikke skal saneres bør en 

vurdere å bore gjennom gulvet for å ta poreluftmålinger eller jordprøver. 

7.6 DRIVSTOFFINSTALLASJONER 
Tankanlegg og oljeutskillere kan være kilder til mindre områder med forurensning i grunnen (figur 15). Dette kan 

f.eks. skyldes lekkasjer på tanker og rør eller overfylling. Promitek gjennomførte en kartlegging av oljetanker og 

oljeutskillere i 2005 [1]. Disse opplysningene er fremstilt i tabell 4 og 5. Kjente endringer siden den gang er mar-

kert i kursiv i tabellene. Promitek anbefalte i 2005 at det bør gjennomføres enkle miljøtekniske grunnundersøkel-

ser ved alle nedgravde tankanlegg og oljeutskillere, både tidligere og nåværende.  

 

 

Figur 15: Oversikt over oljetanker (røde sirkler) og oljeutskillere (gule sirkler) ved Kjeller base. Basert på tabell fra Promitek 
rapport [1]. Tall viser til Tank nr. i tabell 4 og Bokstaver viser til utskiller id i tabell 5. 
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Tabell 4: Oversikt over oljetanker ved Kjeller base. Basert på tabell fra Promitek rapport [1]. Kjente endringer er markert i kur-
siv. 

Ta
nk 
nr 

lnv 
nr 

Ant 
tan-
ker 

Tank 
vol 
m3 

Lokalise-
ring 

Innhold Ned-
gravd/over 
bakken 

Kon-
troll 
år 

Renov. 
År/type 
beholder 

Type 
tank 

Anmerkninger 

1 39 1 15 
Aggregat 
Vest 

Fyringsolje Nedgravd 1987 
1987 - 
glassfiber 

Stål Sanert 1994 

2 57 1 9 Kjørehus Fyringsolje Over bakken     
Glass-
fiber 

100% oppsamling Betong-
kum 

3 57 1 50 Kjørehus Flyfuel Over bakken     Stål 
100% oppsamling Betong-
kum 

4 32 1 20 
Elektro-
nisk 

Fyringsolje Nedgravd 1987 
1987 - 
glassfiber 

  
Tømt og fylt med sand 
1995 

5 63 1 50 
Prøvebuk-
ken 

Flyfuel Over bakken     Stål 
100% oppsamling Betong-
kum 

6 36 1 20 Malervst. Fyringsolje Nedgravd 2003 
1987 - 
glassfiber 

Stål 
100% oppsamling Betong-
kum 

7 63 1 9 
Prøvebuk-
ken 

Fyringsolje Over bakken     Stål Sanert 2003 

8+
9 

1056 2 25 
Flyfuelan-
legg 

Flyfuel Nedgravd 1989 
1989 - 
glassfiber 

Stål Utrangert/fjernet ca. 2004 

10 35 1 6 Driftslager White Spirit Nedgravd     
Glass-
fiber 

100% oppsamling Betong-
kum 

11 29 1 200 
Sentralfyr-
hus 

Fyringsolje Over bakken 2003   Stål 
Innvendig glassert 25% 
oppsamling jordvoll 

12 1054 1 50 Bilavd Bensin Over bakken     Stål 
Utrangert/fjernet. Finnes proto-
koll. 

13 1054 1 50 Bilavd Diesel Over bakken     Stål 
Utrangert/fjernet. Finnes proto-
koll. 

14 69 1 6 
Messe/for-
legning 

Fyringsolje Nedgravd     
Glass-
fiber 

Tømt og fylt med sand 
1996 

15 14 1 10 Bilavd Fyringsolje Nedgravd   
1989 - 
glassfiber 

Stål Montert ny 1995 

16 73 1 3 Foto Fyringsolje Nedgravd     
Glass-
fiber 

Sanert 2002 

17 81 1 3 Aeromec Fyringsolje Nedgravd         

18 11 1 20 Adm bygg Fyringsolje Nedgravd     Stål Utrangert/fjernet ca. 2004 

19 12 1   Lager Fyringsolje? Nedgravd       Sandfylt? 

20 29 1 20 Sentralfyrhus Sloptank Nedgravd        

21       Flyfuelanlegg Flyfuel Over bakken         

 

Tabell 5: Oversikt over oljeutskillere ved Kjeller base. Basert på tabell fra Promitek rapport [1]. Kjente endringer er markert i 
kursiv. 

Utsklller 
id. 

lnv 
nr. 

Lokalise-
ring 

Utsklller-
type 

Antall 
m3 

Kontroller pr 
år. 

Kontrol-
lør 

Anmerk-
ninger 

A 6 Brannstasjon Vera SUO 6 2 Promitek lngen 

B 57 Kjørehus ME SEO 5 2 Promitek lngen 

C 64 
Bilhobby-

klubb 
ME SEO 5 2 Promitek lngen 

D 1056 Fuelbu ME SEO 5 2 Promitek lngen 

E 14 Bilverksted SU 6 2 Promitek lngen 

F 63 Prøvebukken      
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7.7 ANDRE OMRÅDER HVOR DET ER MISTANKE OM FORURENSET 

GRUNN 
I delkapitlene under står beskrevet lokaliteter og områder som ikke passer inn i øvrige kapitler. Disse er markert i 

figur 16. 

 

Figur 16: Andre områder hvor det er mistanke om forurenset grunn 

7.7.1 SIVILT FLYPLASSOMRÅDE 

Området hvor det i dag er sivil flyplassdrift var tidligere en del av den militære flyplassen (figur 16). Bl.a. lå hang-

aren «100 meteren» her. Området ble bombet og bygningene hardt skadet under krigen. Det er mulig at mye av 

bygningsavfallet ble deponert sør på Kjeller (se kapittel 7.2.5), men kan også ha vært deponert lokalt. Store deler 

av området har fast dekke, noe av det fra krigen. Sannsynligvis er deler av området utfylt, spesielt den vestlige 

delen (se kapittel 7.1). I senere tid har det vært sivil flyplassdrift, med hangarer, verksteder og et drivstofflager. 

Det har ikke kommet frem opplysninger om forurensning fra disse aktivitetene. Allikevel er det sannsynlig at det, 

over årenes løp, har forekommet spill og søl. Ved graving i dette området bør en derfor vise aktsomhet ift mulig 

funn av forurensninger.  

7.7.2 FOTOBYGG 

I 1951 ble det etablert et fotobygg ved Måsasvingen (figur 16). Her skal det ha blitt brukt diverse kjemikalier og 

det er mistanke om at det her har skjedd en forurensning til grunnen. Dette er også en lokalitet i Miljødirektora-

tets grunnforurensningsdatabase (Id 702 – status: uavklart). 

7.7.3 LFK (LUFTFORSVARETS FORSYNINGSKOMMANDO) – AVFALLSLAGER 

Det er ikke utført undersøkelser av ev. forurensing fra dette lageret [1]. Lokaliteten ble rapportert av Tor Melvold 

i 1990-1991. Promitek har ikke kart som viser lokalisering eller andre opplysninger om denne lokaliteten enn at 
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dette er et midlertidig lager for spesialavfall godkjent av SFT som ble etablert i 1987. Det er ikke rapportert om 

noen forurensning ved lokaliteten, og det antas derfor at grunnen heller ikke er forurenset, men dette bør verifi-

seres.» Etter samtale med Modalsli var dette sannsynligvis et containerbasert lager for spesialavfall (som maling, 

lakk etc.). Det skal ha vært god kontroll på lageret og det skal derfor ikke være mistanke om forurensninger her. 

Antatt plassering av lageret vises på figur 16. 

7.7.4 RUSING AV FLY 

Vest på rullebanen skal fly ha stått og ruset motorene før avgang figur 16. I forbindelse med dette er det mulighet 

for at nærområdet har blitt forurenset. En bør dermed vurdere å sjekke området for tungmetaller, slik det er gjort 

ved lokaliteten Måsan (se kapittel 6.1). 

7.7.5  GAMMEL RULLEBANE 

Tyskerne inntok Kjeller flyplass 10.april 1940. Før dette tidspunktet var det kun en gressdekt rullebane. Etter 

innmarsjen etablerte tyskerne en ny og lengre bane (1200*100m) med tredekke (figur 17). Jordbunnen ble først 

planert med veihøvel, deretter ble det kjørt på et 25 cm tykt lag med sand og grus. Oppå dette ble det lagt et tre-

dekke som var utført i lameller av krysslagt 3*6 tommers plank, innbyrdes forbundet med langsgående planker. 

På de første 200 meterne av østenden ble det imidlertid benyttet trelemmer av kantstilt plank, satt sammen i et 

smårutet rammeverk. Rutene ble fylt med sand og tilslutt planert og valset. I 1949 ble det etablert en ny og lengre 

bane i betong. Denne ble snudd 8 grader. Store deler av den gamle trerullebanen ble fjernet [8]. På den østlige 

delen av Kjeller base (figur 15) kan en fremdeles finne rester av den gamle trerullebanen. Det som i stor grad er 

bevart er lamellene, som beskrevet over. Analyser av treverket tyder på at det er impregnert [7] og underliggende 

jord forurenset (bly i tilstandsklasse 4). Hvor stor andel av treverket som er impregnert er ukjent. Treverket, samt 

deponerte masser i området, kan være en kilde til blyforurensing i jorda.

 

Figur 17: Omtrentlig plassering av gamle rullebaner 
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8 KONKLUSJON OG VIDERE ANBEFALINGER 
Kjeller base har en lang historie, hvor det har vært drevet med mye virksomhet som potensielt kan ha medført 

utslipp av forurensninger til grunn og vann. I tillegg er området endret ved at man har fylt igjen raviner og bekke-

traseer for å lage en plan flate for flyplassdrift. Hva som er brukt som fyllmasser er noen steder usikkert, men at 

det finnes avfall i grunnen er sikkert. Det er stor variasjon i størrelse, kunnskap og kompleksitet mellom de kart-

lagte lokalitetene og områdene som er beskrevet i denne rapporten. I det følgende gis en oppsummering av hvor, 

på bakgrunn av det vi vet i dag, de største utfordringene sannsynlig vil være i den videre kartleggingen av Kjeller 

base. 

Historiske forurensningsdata (kapittel 6): 

De fleste av lokalitetene her er av mindre geografisk omfang. Det er gjennomført sanering på flere av disse. Re-

sultatene viser generelt sett relativt lave konsentrasjoner av miljøgifter (tilstandsklasse 1 til 3). Ved en endring til 

mer følsom arealbruk bør en her (noen steder) vurdere ytterligere prøvetaking og risikovurdering.  De største 

utfordringene av de tidligere kartlagte lokalitetene ser ut til å være avfallsfyllingen og Sogna våtmarksområde. Av-

fallsfyllingen er ikke kartlagt på grunn av mistanke om eksplosiver. Det er imidlertid gjennomført avbøtende til-

tak, som tildekking og avrenningskontroll. Målinger av utvannet har vist relativt lave konsentrasjoner av miljøgif-

ter, med unntak av PFAS. Det bør gjennomføres en ny risikovurdering av lokaliteten, både ved endret arealbruk 

og hvis lokaliteten skal ligge uforstyrret. Dersom fyllinga skal saneres vil det sannsynligvis påløpe store kostnader. 

Analyser gjennomført på vann og sedimenter i Sogna våtmarksområde har stedvis vist relativt høye konsentrasjo-

ner av enkelte miljøgifter. Ved flere av disse stedene er det gjennomført mudring ved flere anledninger gjennom 

mange år. Mudringsmassene er i stor grad deponert langs kanaler og ved bredden av Sogna, noe som sannsynlig-

vis medfører økt avrenning av miljøgifter til Sogna. Det bør prioriteres å kartlegge omfanget av forurensede 

mudringsmasser i området for å klarlegge i hvilken grad dette utgjør en kilde til forurensning av Sogna. 

Utfyllingsområder: 

Ved store deler av Kjeller base er det i ulike tidsrom gjennomført utfyllinger i en eller annen form. Det finnes lite 

informasjon om konkret hva og hvor det er deponert avfall, objekter og masser som har bidratt til forurensning i 

utfyllingsområdene. Dette skaper en stor usikkerhet ift fremtidig gravearbeid. En bør derfor vurdere å gjennom-

føre en kartlegging av fyllmassene i utfyllingsområdene. En må uansett være aktsom ved graving i de nevnte ut-

fyllingsområder på grunn av mulighet for forurenset grunn.  

 

Fyllinger: 

Det er identifisert en rekke mulige avfallsfyllinger, bl.a. ved intervjuer, på Kjeller base. Størrelse og innhold er 

som regel usikkert. Fyllingene kan inneholde alt fra rene fyllmasser til krigsmateriell. I hvilken grad de er foruren-

set er dermed også uklart. Disse usikkerhetene vil være den største utfordringen med denne type lokaliteter ift å 

kunne estimere kostnader for undersøkelser og senere sanering. Steinfyllingene på området kan være en ressurs, 

men må dokumenteres rene. 

Brannskum: 

Det har tidligere (før 2017) ikke vært gjennomført undersøkelser for å kartlegge forekomsten av PFAS (fra 

brannskum) på Kjeller base. En orienterende undersøkelse ble gjennomført i 2017. Denne viste relativt høye 

konsentrasjoner av PFAS i grunn og vann i enkelte områder på Kjeller base og i Sogna. Hovedkildene er sann-

synligvis ved det nye og gamle brannøvingsområdet. Det bør imidlertid prioriteres å gjennomføre en grundigere 

kildesporing ift dette og en risikovurdering ift behov for tiltak. Opprydding av PFAS forurensning kan være 

kostbart, bl.a. grunnet dyre deponiløsninger. 

Avløpsnett: 

Det er veldig usikkert i hvilken grad ledningsnettet og massene rundt dette er forurenset på grunn av lekkasjer fra 

ledningene. Sannsynligvis er det ikke et større problem, da forurensningsspredning sannsynligvis begrenses av 
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leirgrunnen på Kjeller base. En bør imidlertid være oppmerksom på mulig forurensning ved graving ved led-

ningsnettet. Kummene bør slamsuges for å forhindre mulig spredning av forurensede partikler. Det bør undersø-

kes om det finnes radioaktivitet i grunnen ved overvann- og transportledningen fra Institutt for energiteknikk 

(IFE). 

Forurensning under bygg: 

Flere av byggene på Kjeller base er gamle. Det har vært virksomhet i flere av disse, som kan ha medført for-

urensning til grunnen under og ved byggene. Ved sanering bør en dermed gjennomføre undersøkelser av grun-

nen under denne type bygg. 

Drivstoffinstallasjoner: 

Det er registrert en rekke nåværende og tidligere drivstoffinstallasjoner på Kjeller base. Denne type installasjoner 

medfører ofte en risiko for spredning av forurensning, f.eks. ved overfylling eller spill. Dette kan avklares ved 

miljøtekniske undersøkelser. 

Andre områder hvor det er mistanke om forurenset grunn: 

Området hvor det nå er sivil flyplassdrift har tidligere vært brukt til militær virksomhet over lang tid, inntil det ble 

bombet under krigen. Både tidligere og nåværende drift kan ha medført forurensning til grunnen. I tillegg er 

sannsynligvis avfall fra bombingen under krigen nedgravd i området. Med bakgrunn i dette bør en her gjennom-

føre grundige miljøtekniske undersøkelser før en evt. fremtidig utbygging. 
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10 VEDLEGG 
Vedlegg A – Historisk bruk av eksisterende bygg. 

 

Figur 18: Plassering og nummerering av bygg på Kjeller base. 
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Figur 19: Plassering og nummerering av bygg på Kjeller base. 

Tabell 6: Oversikt over historisk bruk av eksisterende bygg på Kjeller base. Byggenes plassering er vist på figur 18 og 19.  

Bygg 
nr. 

1912-1940 1943 1945-2011 2011-2017 

1     1984 Kalibrering og EMC lab FOLAT Kalibrering og EMC lab 

2     
1963 Niketeknisk, 1980? Aggregat, Bakke-
radar 

AIM, aggregat, gearboks, propell 

3   Lager Lager, Bakkeradar AIM Elektronikk 

4   Lager 
Lager, 1963 Elektro, Radio, Radar, Kali-
brering 

AIM Elektro, Radio, Radar 

5    Snekkerverksted/garderobe AIM Forsvarsbygg 

6     Lager AIM Lager 

7     Bilverksted, garasje AIM 

8     Lager AIM 

9     Bad AIM 

10     Bygningstjenesten AIM Kontorer 

11   Lagerinngang Luftkompressor AIM kompressor trykkluft 
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Bygg 
nr. 

1912-1940 1943 1945-2011 2011-2017 

12   Våpensmie Brannstasjon (>1997) AIM Forsvarsbygg lager/verksted 

13 
1940 Tysk fyl-
ling for norsk 
materiell 

    AIM Fly parkeringshangar 

14   
Kobbersmie, 
Blikkenslager, 
Fileverksted 

Malerverksted fly AIM Malerverksted fly 

15   
Montasjehall 
Fly/Motor-
verksted 

Flyhangar, Driftslager, Radio, Spisesal 
AIM Flyhangar, Instrument, Ing. kontor, Red-
ningsutstyr, Vedlikehold 

16   
Delemonta-
sjehall 

Flyhangar, Galvanisk verksted, Plateverk-
sted, Snekkerverksted, NDT 

AIM Flyhangar, Plateverksted, Snekkerverk-
sted, NDT 

17   
Ving- og 
kroppmonta-
sjehall 

Motorverksted, Teknisk vaskeri AIM Motorverksted, Teknisk vaskeri 

18   
Demonte-
ringsavdeling 

Mekanisk verksted AIM Motor og mekanisk verksted 

19     Mekanisk verksted, Kaldtlager, Målerom AIM Mekanisk verksted, Kaldtlager, Målerom 

20   
Bad og gara-
sje 

Fyllestasjon fuel, Dukhangar AIM Dukhangar (Sea King) 

21     1994 Helikopterhangar AIM Helikopterhangar 

22     Kaldtlager, Cad Pad, Renseanlegg AIM Kaldtlager, Cad Pad, Renseanlegg 

23     Dukhall, kildesortering mm AIM Dukhall, kildesortering med mer 

24     
Galvanisk verksted og våpenveksted 
(1953) Nå Hydraulikkverksted 

AIM Hydraulikkverksted 

25     Sentralfyrhus, Galvanisk verksted Sentralfyrhus, AIM Galvanisk verksted 

26     Galvanisk verksted/Kjemilaboratorium 
AIM Galvanisk verksted/FOLAT Kjemilabo-
ratorium 

27 
Flyskolens 
hangar og 
kontorbygning 

Daimler-Benz 
- verksted, 
Kontorbyg-
ning 

Råvarelager, Metallsprøyteverksted, Kon-
torer, Vakt, Kjemilaboratorium 2. etg 

Metallsprøyteverksted, kontorer og vakt/re-
sepsjon 

28     Ca. 1988 Kantine Messe 

29     Kontor brakkerigg Kontor brakkerigg 

30     Kontor brakkerigg Kontor brakkerigg 

31     Kontor brakkerigg Kontor brakkerigg 

32     Kontor brakkerigg Kontor brakkerigg 

33     Flykjørehus med verksted Flykjørehus med verksted 

34     Lyddemper   

35     Tank Tank 

36         

37     Motorprøvebukker Motorprøvebukker 

38       Ikke i bruk 

39     Hobbyverksted (? -2017) Hobbyverksted  

40     Sjefsbygg Forsvarsmateriell 

41     IT-bygg   

42     Kontor og Hovedlager forsyningsmateriell Kontor og lager forsyningsmateriell 

43     69 Brannstasjon Brannstasjon 

44     Bensinstasjon Fyllestasjon diesel 

45         
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Bygg 
nr. 

1912-1940 1943 1945-2011 2011-2017 

46     Kaldtlager Kaldtlager 

47     Kaldtlager Kaldtlager 

48     Nytt Hovedlager AIM Lager og produksjon 

49       Pellets Fjernvarmesentral 

50     Lager Lager 

51     Kaldtlager Kaldtlager 

52       Hangar, verksted Helikopterdrift 

53       Hangar 

54     Hangar Hangar 

55     Hangar Hangar 

56     Telthangar Telthangar 

57     Telthangar Telthangar 

58     Hangar Hangar 

59     Hangar Hangar 

60     Hangar Museum KFF Hangar Museum KFF 

61     Hangar Hangar 

62     Hangar Hangar 

63     Hangar Hangar 

64     Hangar Hangar 

65     Hangar Hangar 

66 

Rest av Flyba-
taljonens 
hangar, kon-
torfløy. Rest 
av Flybataljo-
nens hangar, 
kontorfløy 

  Fotobygg (1951-?) Kontor og snekkerverksted KFF 

67     Hangar og møterom KFF og Aeromech Hangar og møterom KFF og Aeromech 

68     ?? ?? 

69     Bilverksted Bilverksted med mer 
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