










utradisjonell

løsning,

men at foreslåtte

tungmetallforurensning,
hensynet

tiltak

mot sur avrenning

slik som toppmembran,

til sikkerhet

mot stråling

også

og spredning

og

vil ivareta

av radioaktivt

materiale.

Itillatelsens
rammene

punkt 1 står det spesifisert
som fremgår

av søknaden,

22?) står det spesifisert
kontrollere
27. februar
membran
utlagte
2014

av oksygenrikt

l Statens

2014,

for å stanse

tilførsel

alunskifermassene.
la DSA derfor

opplysninger

gitt

Da tilsynet
løsning

til grunn

syntetisk

skriver

de utlagte

massene.
tykkelse

for å si at utlagte

erstatning

Statens

en syntetisk

for en tett

ned i de
den 4. juli

benyttes,

jf.

av søknaden.

dokumentasjon

på

vegvesen

vegvesen

løsning. Vegvesenet
membranen
sårbar

De informerer

om at det

med sprengstein

masser

av skifer,

ønsket

massene. Ettersom

riktig

for punkteringer

for å avskjære

denne

3 meter

med andre

masser

overflatevann

med annen
(kote

203-205,

grunnvannsstand).

Etter

den første

kostnaden

fundament

til veiskilt

om å gå bort fra
fra området

fra tunnelen

som er antatt

og ekstra
terreng.

direkte

Det

over

laveste

tildekkingen

silt og torvmasser

å

til at membranen

fra høyereliggende

skifer

4. mai

var å legge

ville ha blitt utfordrende

fra eksempelvis

alunskifermassene
med opprinnelige

fungerer

en alternativ

fall, i tillegg

Det ble derfor tatt en avgjørelse

og erstatte

planen

prosjektledelsen

påpeker at det i området

membran

utgjøres
av
videre at de

og drenering

at den opprinnelige

slik at den fikk

drenering

ble lagt 2 til

i

membran.

membran over de utlagte

og belysning.

oppgav

for vegprosjektet,
«Rv. 4 på Gran,
sluttrapport
og erfaringar»,
mottatt

ikke var en del av kontrakten

ville vært

skulle

Statens

5 og 9 meter

I den avsluttende
rapporten
nyttiggjering
av alunskifer,

legge

ble gitt

behandling

ble det etterspurt

over

i dag ikke har grunnlag

2018,

datert

og torv over alunskiferlaget.
En stor del av laget
og er dekket av asfalt. Statens
vegvesen
opplyser

som en fullgod

etter

heldekkende

overflatevann

TU13-04-1

med toppmembran.

er Iagt mellom

løsmasser
veibanen

til myra

legges

av oksygenrikt

og under

i vilkår

av 3. april 2017 at det ikke ble lagt en heldekkende

membran

derimot

at det skulle

av de

tiltak for å

på tilleggskravet,

at toppmembran

ble gjennomført

for overdekking

sin tilbakemelding

svar

Da tillatelse

i søknaden

spesifisert

nødvendige

overflatevann

vegvesens

ble det opplyst

er begrenset

og i tilleggskrav

at «det skal iverksettes

tilstrømning

masseutskiftning».

at tillatelsen

ble området

for å tilbakeføres

dekket

til opprinnelig

terrengnivå.
DSA ser svært

alvorlig

for toppdekke

som ble fremlagt

tillatelsens

på at Statens

punkt 2.4.2: «Virksomheten

Strålevernet

opplysninger

forurensning

om endring

eller i forutsetningene

iverksette

korrigerende

tiltak

på tillatelsen

er straffbart

forurensning

er tillatt

ulempe

vegvesen

i søknaden,

av betydning

i risiko

for Strålevernets

fra løsning
om dette,

til forurensningsloven».

Brudd

§§ 78 og 79. At

ikke erstatningsansvar

av forurensningen,

og

for skade,

jf. forurensningsloven

56.
ii) Statens
plasseres

vegvesen
i anaerobt

opplyste
miljø

i søknaden

under

jf.

for akutt

tillatelse,

forurensningsloven

utelukker

eller tap forårsaket

vekk

å opplyse

skal så snart som mulig sende

i henhold

etter

har gått
uten

at alunskifermassene

grunnvannsnivå.

skulle

lstatusrapporten

«Svar på forespørsel
fra Statens
strålevern
i forbindelse
med avslutning
av vegprosjekt»,
datert 3. april 2017, opplyser
Statens
vegvesen
at

§

steinmasser

definert

som radioaktivt

meter

laveste

grunnvannsstand.

under

avfall

er lagt under

Videre

kote

203, en

ble det opplyst

kote 203 ble det blant annet lagt steinmasser

at over

som er potensielt

syredannende
men under grensen
for hva som defineres
som
deponeringspliktig
radioaktivt
avfall jf. forskrift
om radioaktiv
forurensning
potensielt

og avfall,

vedlegg

syredannende

skifer

grenseverdiene
Statens

et tett

at potensielt

syredannende

har potensiale

i et masselager

iii) Virksomheten

for radioaktive

DSA har etterspurt
datterprodukter
målt på totalt

selv at dette
dokumentasjon

som viser

forundersøkelsene.

i epost

av 4. januar

omfatter

radioaktivitet

at U-235

og U-238

kan fremskaffes

er kartlagt

har lagt frem

(Institutt

for energiteknikk)

steinprøver

hentet

av naturlig

nr. 2012-1244

av dokumentasjonen

som viser

at prøvene

i

dokumentasjon

som

har kartlagt

ut under

radioaktivitet

datert

har blitt

ikke at det har blitt

fra

ikke se at det er fremlagt

vegvesen

«Bestemmelse

alunskifer/svartskifer»,
men det fremgår

i fire

2018

informerer
om det kun ble
var utført.
De har vurdert

2.3.3 men at analyser

til at et konsulentfirma

forundersøkelser

av U-

U—238, U—235, deres

DSA kan imidlertid

Statens

uran i form

totalt
uran med XRF i sin systematiske
representativ
variasjon,
og de påpeker

fra vilkår

ved behov.

i tillatelse

det at «Måling av
naturlig

og K—40. Statens
vegvesen
uran etter at forundersøkelsene

avviker

og

som en del av et

som forutsatt

omfatte

dokumentasjon

kjernemateriale

over
i

og K-40».

av prøvemateriale

det som viktigere
å analysere
klassifisering
for å fremskaffe

både
avfall

steinmasser.

målinger

skal som et minimum

at måleresultater

Oppfølging:

på

203 for å

og tilhørende

vilkår 2.3.3 spesifiseres

238, U-235, deres datterprodukter

forutsatt

bergarter,

for utlekking

har ikke foretatt

prøvemateriale

naturlig

kote

radioaktivt

og er på ingen måte passende å benytte

TU13—04—1.l tillatelsens

viser

basert

ble lagt over

for deponeringspliktig

forskrift,

forurensning
toppdekke

under

avfall,

lag med lav permeabilitet.

grenseverdier

overnevnte

med

til å være

radioaktivt

klassifiseringsmetode,

DSA understreker
under

massene

som ble vurdert

for deponeringspliktig

vegvesens

danne

la. De nedknuste

i 4 prøver

21. juni 2012.

analysert

analysert

for radium

for U-238

av

Det fremgår
og K—40,

og U-235

som

å gå vekk

fra

i tillatelsen.

Statens

vegvesen

tildekkingsløsning

skal redegjøre
skissert

for hvorfor

i søknaden

uten

de har valgt
å melde

fra til DSA. Det må

også redegjøres
for hvordan
Statens
vegvesen
skal fange opp dersom
tildekkingen
ikke fungerer
som forutsatt,
og hvilke tiltak som vil være

aktuelle

dersom det viser seg at tildekkingen

Videre skal Statens
dreneringsløsningen

spesielt

vegvesen
ivaretar

redegjøre
bortledning

med tanke på at ROS-analysen

søknaden

har tatt

Statens

vegvesen

mulige

konsekvenser

utgangspunkt
skal utarbeide
ved at det

ikke er tilstrekkelig.

for hvordan
det er sikret at
av oksygenrikt
overflatevann,

og hydrologiplanen

i at toppmembran

en konsekvensvurdering
ikke er benyttet

som vurderer

toppmembran

masselageret,
jf. forurensningsloven
§ 13. Konsekvenser
sikt skal vurderes.
Kartlegging
av potensiell
forurensing

skal inkluderes, og potensielle konsekvenser og
konsekvensreduserende
tiltak skal identifiseres.

vedlagt

skal benyttes.

over

på kort og lang
av grunnvann

Statens

vegvesen

ha en varighet

skal utarbeide

et miljøovervåkningsprogram

på minimum 10 år frem i tid, jf. tillatelse

2.5. DSA kan utvide

varigheten

miljøovervåkningen

tilsier

av programmet

det.

Resultatene

miljøovervåkningsprogrammet
underveis
i prosjektet
før prosjektet
startet.
Statens

vegvesen

plassert,

må redegjøre

og hvilke

dersom

mengder

resultatene

med nivåer

avdekket

med bakgrunnsnivåer

for hvor

steinmasser

og aktivitet

fra

fra

skal sammenstilles

og sammenliknes

som skal

TU13—04—1punkt

kartlagt

i masselageret

som ligger

over

er

og under

grunnvannsnivå.

Avvik

2:

Statens

vegvesen

foreligger
Hjemmel:

har hatt

utslipp

utslippstillatelse

Forurensningsloven

fra

av radioaktive

stoffer

uten

at det

DSA

§§ 7 og 11

Forskrift
om forurensningslovens
anvendelse
på radioaktiv
forurensning
og radioaktivt
avfall, § 4 og vedlegg
H
Kommentarer:

i) lsøknaden
fra Statens
vegvesen
ble det opplyst
om at det
forventet
radioaktive
utslipp som fører til økt stråleeksponering
mennesker

og miljø.

Videre

ble det opplyst

om at vann

ikke var
for

fra veianlegget

skulle renses både under anleggsfasen
og driftsfasen
for å unngå
utslipp,
og det var ikke planlagt
å pumpe myrvann
fra området
hvor
masser skulle
utslippstillatelse.
l Statens

vegvesens

med tunnel
prøver

omdisponeres.

metallnivåer
viste

rapport

og masselager

av vann

inkludert

perioden

10. februar

et utslipp
ii) Statens
viser

utpumping

i Vigga

Statens

at verdiene

pumpet

2015.

Imidlertid
optimalt

og svovel.

ut myrvann

l

som lå

og ut i Vigga.
og renseanlegget

Statens

vegvesen

på

anslår

ikke fungerte.

i perioden

januar

i myrvann

av uran

fra masselageret,
anleggsprosessen.

målt

2014

og Vigga

til juni

i

med passive

opplyser

og økningen
Prøver

med masseutskiftning

og Horgenmoen
av overflatevann,

kan være den store
fragmentert
masse

vanadium

i mai 2015

rensingen

stoffer

fra 24 mikrogram/L

vegvesen

Nordtangen
vannprøver

at

ble påvist ved utslippspunktet
for tunneldrivevann
— 28. juni 2015. I denne tidsperioden
foregikk
det

denne

perioden

det at

viste

perioden
økte konsentrasjoner
av uran og
sammenliknet
med verdier
oppstrøms.

konsentrasjonene

i masselageret,

at arbeidet

ikke fungerte

via renseanlegget

i oktober

av radioaktive

av myrvann

gjennom

ble det

miljøovervåkning

prøvetakere
i Vigga
perioden
4. februar
sannsynlighet

kalsium,

ble avsluttet

ldenne

høyeste

2015

på 1,2 kg fordi

økning

anleggsperioden.
sulfat nedstrøms
De fire

arsenikk,

ble avsluttet

vegvesens

etter

opplyses

masser

som var installert

masselageret

av uran

kartlagt
i 2015,

med omdisponerte

til 23. juni

av tunneldrivevann

anleggsområdet

om

uran var så høyt at rensing var påkrevd.

molybden,

det nyetablerte

Utslipp

2016

om miljøtilstand,

det seg at rensesystemet
thorium,

ikke søkt

var gjennomført

fra området

for uran,
over

Det ble derfor

skyldes
i åpent

viser en kraftig

til nesten

at plassering

tatt

300

med stor

myrvann

økning av uran

mikrogram/L.

av alunskifermassene

fra

i myra gav en økning i uranverdier
i
som antyder
mobilisering
av uran. Årsaken

mengden
finstoff
man får ved sprengning,
har høy reaksjonsevne.
Statens
vegvesen

har holdt seg stabile siden alunskifermassene

og sterkt
vurderer

ble nedlagt.

i

Avvik

3:

Hjemmel:
Kommentarer:

Prosjektets

internkontroll

har ikke

lnternkontrollforskriften
Den som leder
regelverket

virksomheten,

stiller

til HMS,

har plikt
blir fulgt

er å sikre

internkontroll

er kvalitetssikring,

kvalitetssikringen
Bedriftens

HMS-arbeid
Statens

Virksomheten
særlig

ferdigheter

hensikten

på flere

forhold

Vegvesen

og tas hånd

ha oversikt

skal også

gjennomgang

av internkontrollen

foreta

Det skal gå klart
og kontrolleres,

avdekke
krav

og rette

i regelverk

skal ha tilstrekkelig

HMS-arbeidet,

Virksomheten

som er av
og

endringer.

overvåkning

for å sikre

og

opp feil.

kunnskap

inkludert

systematisk

om i tide.

punkter.

skriftlig.

over

og arbeidstakerne

med

fremgår

relevante

risikovurderes

som

Hensikten

prosjektet

skal forebygge,

i det systematiske

for at kravene
opp.

oppdages

og i dette

skal dokumenteres
ulike

skal videre

viktighet,

til å sørge

systematisk

at problemer

som sviktende

når og hvordan

hvordan

etter

§ 5, pkt. 1—3og pkt. 5-8

internkontroll

fram

fungert

og

at den fungerer

som

forutsatt.
Kvalitetskontrollen
membran
gitt.

i prosjektet

ble ikke benyttet,

DSA ble heller

fremstår

som sviktende.

slik som forutsatt

ikke informert

lagt til grunn når tillatelse

Heldekkende

av DSA da tillatelsen

om vesentlig

endring

ble gitt. Istedenfor

ble

fra opplysninger

heldekkende

membran er

det lagt 2—3 meter med potensielt
syredannende
steinmasser,
som i stor
grad er knust til finstoff,
over de deponeringspliktige
massene.
Det

fremstår i dokumentasjonen
som om steinmassene er lagt i/over
grunnvannsstand.
Endringen ble utført på tross av at risikoanalysen
utført

av virksomheten

utlekking
økonomisk
graves

viser

er de viktigste
konsekvens

opp, jf. Statens

oktober

2012.

oppdatering
endringen

risiko

viser

alternativt

toppdekke

ble heller

ikke utført

Måleresultater

steiner

av radioaktive

stoffer

ble fjernet

prosjekter.

skal sikre

oppdaterte
prosedyrer
interkontrollforskriften

i forkant

en betydelig

Statens

i forbindelse

vegvesen

med utlegging
i søknaden.

i tillatelse,

at nødvendig

ble oppmerksom

tillatelse

som dekker
§ 5.

av uran

i fremtidige

DSA, og skal inkludere
relevante

punkter

Det

fra DSA forelå,

på at rensing

ikke svikter

har
av

og det forekom

et forslag til hvordan
avviket
kan lukkes. Gjennomføring

skal oversendes

slik som
av at

av radioaktive

slik som forutsatt

at internkontrollen

Forslaget

vurderinger,

må

av 2.

i masselagerets

som forutsatt
uten

søknad

konsentrasjoner

av grunnvannet.

Statens
vegvesen
må utarbeide
virksomhetens
internkontrollsystem
forslaget

veien

vedlagt

noe som indikerer

i masselageret,
målinger

til en

5 mill. kr dersom

ikke at relevante

forhøyede

og tilhørende

og kan føre

ble gjennomført

forurensing

også etter at virksomheten
fungerte
slik som forutsatt.

Oppfølging:

på over

av masselageret,

at større

tildekking

ROS-analyse

heller

ble gjennomført.

for pågående

utslipp

vegvesens

Det fremgår

i øvre deler

ikke sikret

med kostnad

av risikovurderingen,

overvåkningsbrønner
stoffer

at utilstrekkelig

usikkerhetsmomentene,

i

knyttet
av

ikke

til











som skal ha en varighet

rapporteres
Videre

på minimum

årlig, og foreligge

gjør vi oppmerksom

10 år. Resultater

på følgende

skal det utarbeides
en evalueringsrapport
resultater
fra miljøovervåkning
inkludert
avsluttet

sommeren

forbindelse

For at Statens

Statens

i tillatelsen:

«3 år etter

DSA som en del av annen

region

øst skal kunne

innen 15. desember

er mottatt.

etterspurt

informasjon

lukke

avvikene

skal etterspurt

informasjon

i forvaltningen

rapporten

vil bli lagt ut på DSAs

vegvesen

region

hjemmeside,

www.dsa.no

øst.

Dysvik

Nina

Seksjonssjef

Dokumentet

avslutning

som sammenstiller
Anleggsfasen
ble

2020.

Med hilsen

Solveig

anleggsfasens

med hensyn på radioaktivitet
forslag for videre overvåkning».

av tilsynet.

vegvesen

DSA senest

7. Offentlighet
Denne

kan oversendes

med avslutning

oversendes

krav

skal

år.

og DSA kan ikke se at evalueringsrapporten

2017,

Evalueringsrapporten

fra miljøovervåkningsprogrammet

DSA innen 31. mars påfølgende

Bratteteig

Seniorrådgiver

er elektronisk

godkjent.

Kopi:
Miljødirektoratet,
Fylkesmannen
Gran kommune,

Postboks
ilnnlandet,

5672

Torgarden,

Postboks

Rådhusvegen

7485

987, 2604

39, 2770

Jaren

Trondheim

Lillehammer

etter

at den er oversendt

i

