
«Nye Langøyene»
Tiltak for sikring av det tidligere deponiet og 

tilrettelegging for badeliv og rekreasjon



Viktige datoer. 

• Sammspillsfasen er pågående (startet 15 august)

• 20 desember 2019. Omforent målpris med 

incitamenter.

• 1. januar 2020. Oppstart på Langøyene.



Før og Nå 





Kilde: Widerøes Flyselskap







104.000 m2 25 m 1 Mill m3 85% under vann



Historie

• Bilde av Langøyene etter tildekking
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Forurensningstilstand

• Forhøyet verdi av Pb, Na og Cl i 

tappevann. Pålegg om utbedring 

av vannkvaliteten.

• Eksplosjonsfarlig nivå av 

gasskonsentrasjoner i flere 

brønner. Langt under nivå nødvendig 

for konvensjonelt gassanlegg.



Forurensningstilstand - sedimenter

Høyere forurensningsgrad i området rundt avfallsdeponiet, enn den 

generelle forurensningstilstanden i Indre Oslofjord.

Blåskjell har høyere stoff-konsentrasjoner enn på andre stasjoner i Indre 

Oslofjord i 2013 (uavhengig av klassifisering).



Mulige tiltak 

•Fjerning av deponiet.  (1mill m3 avfall)
• Delvis bortgraving vanskelig grunnet heterogene avfallsmasser

• Tidskrevende (1 million m3 deponimasser)

• Vanskelig å finne mottak som kan ta imot avfallet (TOC-verdi over 10%)

• Miljømessige utfordringer

• Lukt

• Spredning av forurensning og finstoff

• Frigjøring av store mengder deponigass (metan)



Tildekking for å oppnå akseptable 

verdier på lan og i sjø

• Begrenset utlekking av sigevann antas i liten grad å 

forringe vannkvaliteten

• Liten sjøvannsinntrenging og liten påvirkning av 

tidevannet - spredning i løst fase antas styrt av 

mengden nedbør som infiltrerer i grunnen

• Erosjon av strandsonen i nordøst minimeres.

• Skadelig påvirkning av fisk, skalldyr bunnlevende 

organismer minimeres



Hva endte vi med?



Spredning til planter og jordlevende organismer

Spredning av støv/partikler

Eksponering ved oralt inntak av forurenset jord, 

avfall og støv

Innånding av gass og eksplosjonsfare ved 

gravearbeider

Hva er utfordringen med en slik løsning?



Tiltak på land

• Sikre mot uakseptabel forurensningsspredning 

• Hindre spredning til planter og jordlevende organismer

• Hindre spredning via støv

• Hindre infiltrering av overvann/dannelse av sigevann

• Brukere skal ikke eksponeres for miljøgifter (og gass)

• Hindre direkte kontakt med forurenset jord, avfall og støv

• Hindre eksponering for gass (opphold utendørs, i nybygg, 

gravearbeider)

• Det biologiske mangfoldet på de opprinnelige øyene         

skal opprettholdes

• Det skal unngås spredning av svartelistede arter 

Hva endte vi med?





Tildekking av deponioverflaten









Tildekking av deponioverflaten

Tiltak på sjøbunnen, med erosjonssikring og 

reetablering av sandstrand



Tiltak under vann

• Sikre mot forurensningsspredning til omgivelsene

• Erosjonssikring av deponifront (NØ) og hindre sandflukt (SV)

• Valgt løsning for erosjonssikring skal kombineres med tiltak 

som så langt det lar seg gjøre hindrer spredning av sigevann 

fra deponiet.

• Sikre mot spredning av forurensede sedimenter fra 

området utenfor fyllingsfrontene ned til -30m

• Hindre utlekking av forurensninger fra sjøbunnen

• Hindre at bunnlevende organismer kommer i direkte kontakt 

med det forurensede sedimenter 

• Motstå erosjon som følge av strøm og bølger, samt 

båttrafikken knyttet til fritids- og nyttetrafikk

• Bidra til overordnet miljømål for Bekkelagsbassenget 

og Bunnefjorden 



Ilandføring av VA-

sjøledning



Nytt VA til Langøyene

• Bilde av VA anlegget på 

øyene
Funksjonskrav:

• Hindre kontakt med forurenset 

vann



Ilandføring av VA-

sjøledning

Fortøyningsmuligheter for 

småbåter

Ny servicekai 

og Ruterkai 

med 

flytebrygge
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Reetablering av eksisterende strukturer

- Støttemur

- Volleyballbane

- Veier

- Infrastruktur









Mål for sjøbunnstildekking

• Tildekking i sjø gjennomføres både ut fra

• miljøhensyn for å redusere utlekking av sigevann fra 

deponiet og

• geotekniske forhold med støttefylling for å oppnå 

stabilitet av eksisterende fylling og for å sikre ny 

tildekking på land.



Prinsipp



Myndighetsavklaringer

• Rammetillatelse Nesodden 

• Tillatelse fra Miljødirektoratet

• Dispensasjon fra Riksantikvaren

V
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Gjennomføringsmodell

•Alternativer: 
• NS8405 Generalentreprise med mengder og 

beskrivelse i henhold til NS 3420

• NS8407 Ren Totalentreprise

• NS8407 (variant) Samspill med målpris. 



NS8407 Total entreprise med samspill

• Modenheten i design

• Usikkerhet med hva man finner i grunnen. 

• En utvidet prosjekteringsperiode, sammen med 

entreprenør. Større eierskap til løsningene 

• Entreprenør overtar utført prosjektering

• Entreprenør overtar rolle som SØK

• Mulighet for regulering til felles beste via incitamenter 

med over-/underskridelser



Men …

• Uansett kontraktsform … 

• Det er byggherren som har ansvar for hva man finner 

av overraskelser i bakken.



• Bilde av plantegningen fra 1952


