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Riving av talkmølle i Framfjorden
Miljøkartlegging, miljøsanering og riving

Multiconsult var engasjert av OMYA Hustadmarmor AS. Oppdraget var miljøsanering og riving av mange 
bygninger, dvs. verksted, bolig/kontor, gammel- og ny møllebygning, lagerbygg, overbygg på kai og andre 
konstruksjoner. Total grunnflate på ca 1750 m2.

Det er utført miljøtekniske grunnundersøkelser, miljøkartlegging, og utarbeidet miljøkartleggingsrapport/ 
avfallsplan. Multiconsult utarbeidet anbudsgrunnlag for miljøsanering/riving, evaluert riveentreprenører, bistått 
oppdragsgiver i kontraktsforhandlinger, utarbeidet kontrakt og kontrahert entreprenør.

Multiconsult har hatt funksjonen koordinerende prosjekterende (KP) og koordinerende utførelse (KU) ihht. 
Byggherreforskriften. Det er utarbeidet risikovurderinger og SHA-plan for arbeidene, samt den oppfølgingen mhp. 
SHA og ytre miljø gjennom utførelsesfasen.

Anlegget er dokumentert ved foto- og videopptak, intervjuer/opptak av tidligere fabrikksjef, oppmåling
og innhenting av relevant arkivmateriale.

NØKKELTALL
1750 m2

PERIODE
2009 - 2015 

BYGGHERRE
OMYA Hustadmarmor
AS

PROSJEKT
Riving av talkmølle i
Framfjorden

STED
Vik kommune i Sogn

PROSJEKTTYPE
Miljøsanering/riving

Talkmølle i Framfjorden. Oppstart av rivingen | Foto: Joar Hovda, Multiconsult
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VÅRE TJENESTER
• RIGm
• RIB
• RIM
• PLAN
• PL

FAGDISIPLINER
• Miljøtekniske grunnundersøkelser
• Miljøkartlegging, utarbeidelse 

av miljøkartleggingsrapport og 
avfallsplan

• Prosjektering av riving og miljøsa-
nering

• Utarbeidelse av anbudsgrunnlag/ 
kontrakt

• Dokumentasjon av anlegget
• Utarbeidelse av risikovurderinger 

og SHA-plan ihht. Byggherre-
forskriften

• Oppfølging av miljøsanering/riving 
mhp. SHA og ytre miljø og bygge-
leder

LØSNING AV OPPDRAG
Dokumentasjon: Bygninger og aktiviteter på 
området de siste 110 år er dokumentert forut for 
riving.

Miljø: Store mengder helse- og miljøfarlige 
stoffer/avfall er levert til godkjent mottak for 
korrekt behandling.

Gjenvinning: Store mengder metall, trevirke, 
papirsekker osb. er levert til gjenvinning. Sor-
teringsgraden var på 94 % ved avslutning av 
oppdraget.

SHA/HMS: Utførende entreprenør er fulgt opp 
gjennom hele oppdraget, med minimalt med 
avvik ihht. til utførte SJA og utarbeidet SHA-
plan.

Omdømme: Bygninger til forfall er fjerna, og fa-
ren for skade på liv og helse er eliminert. Bygg-
herre har rydda opp etter seg, og levert tilbake 
eiendommen slik dagens grunneiere ønsket det.

www.multiconsult.no

Øverst: Utsnitt av rapporten ”Dokumentasjon av fabrikken” | Foto: Multi-
consult
Nederst: Oppfølging med fokus på Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) 
gjennom hele oppdraget | Foto: Joar Hovda, Multiconsult

Ferdig og overlevert til grunneiere | Foto: Joar Hovda, Multicionsult


