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Forord

Den utførte undersøkelsen av Østlandets sjøforsvarsdistrikts avfallsfylling på Møringa,
Borre kommune (FBT lokalitet 0701 007), er utført i henhold til tilbud av 6.september
1993 fra JORDFORSK og ifølge avtaledokument D/V-38/93 mellom Forsvarets
bygningstjeneste avdeling Viken og JORDFORSK.

JORDFORSK, som ansvarlig rådgiver, har benyttet flere underleverandører i
undersøkelsen.

MILJØKEMI, Danmark, har utført de organiske analysene av avfallsprøver og
grunnvann fra Møringa fyllplass. GEOTEK A.S, Sem, har utført oppmåling og
nivellering av brønner og sjakter på området Gravearbeider under feltarbeidet ble utført
av aut. entrepenør Odd Fleiberg A/S, Horten.



Sammendrag

Avfallsfyllingen på Møringa. Borre kommune, har vært i bruk siden før århundreskiftet
og fram til 1993. I denne perioden er det deponert betydelig mengder spillolje, oljeavkok,
sveiseslagg, blåsesand og muligens blyslam mm. på området. Avfallsfyllingen på
Møringa er delt i to (Østfyllingen og Vestfyllingen) av veien som går ut til Vealøs.

Målsettingen med undersøkelsen har vært å avklare mulig miljøkonflikt som skyldes
deponert avfall på avfallsfyllingen på Møringa. Miljøkonflikten er i første rekke knyttet til
tilgrensende resipienter og rekreasjon ved at området grenser mot Oslofjorden og Horten
indre havnebasseng, samt til et friluftområde i nærheten.

JORDFORSK har i undersøkelsen lagt vekt på å avklare forekomst og omfang av
miljøgifter i deponiet; avklare mulige spredningsveier til fjorden og havnebassenget, samt
forurensningsbelastningen utenfor kildeområdet.

Flybildetolkninger og intenjuer/kildesøk gav klare indikasjoner om at store mengder
oljeforbindelser var deponert på Østfyllingen, spesielt i perioden før 1965. Få
opplysninger om deponerte avfallstyper og lokalisering eksisterer for Vestfyllingen.
Flybildetolkningene var nyttige i planleggingen og gjennomføringen av
feltundersøkelsen.

14 sjakter ble gravd på området og avfallsprøver, samt gammel sjøbunn, ble prøvetatt.
Sedimenter, blåskjell og tang utenfor fyllingsområdet ble samlet inn. 13
grunnvannsbrønner ble etablert på området og grunnvann ble prøvetatt. Innsamlet
materiale ble analysert med hensyn på tungmetaller, flyktige organiske forbindelser,
oljekomponenter, PAH og PCB.

Avfallsmassene i Østfyllingen inneholder i enkelte områder store mengder flyktige
organiske stoffer, oljeforbindelser og tungmetaller. Avfallsmassene i Vestfyllingen
inneholder langt mindre organiske forbindelser, men har i enkelte områder et tilsvarende
høyt nivå av tungmetaller som Østfyllingen.

Spredningen av forurensninger fra fyllingsområdet er begrenset. På Vestfyllingen er det
ingen klar grunnvannsgradient fra fyllingsområdet og ut mot sjøen, og spredning av
forurensninger under normale hydrologiske forhold synes å være begrenset. Høy
sjøvannstand påvirker imidlertid grunnvannsnivået betydelig på området og kan føre til
økt utlekking av tungmetaller.

På Østfyllingen er det en klar grunnvannsgradient ut mot sjøen, men tette masser i
utkanten av fyllingsområdet hindrer trolig sterk spredning av forurensninger. Høy
sjøvannstand kan føre til inntrengning av sjøvann i fyllingsområdene nærmest sjøen.

Sammenlignet med konsentrasjoner ved referanseområdet på Vealøs, er sedimenter,
blåskjell og tang utenfor fyllingsområdet moderat til sterkt forurenset med hensyn på
enkelte tungmetaller, PAH og PCB. Konsentrasjonene av disse forbindelsene er
imidlertid på samme nivå eller lavere sammenlignet med tilgrensende områder (Horten
havnebasseng og Oslofjorden).

Konklusjoner

Betydelige mengder miljøgifter finnes i grunnvann og avfallsmæsser både på Vest- og
Østfyllingen. Spredningen av miljøgifter synes imidlertid å være begrenset og effekten
dermed moderat.

Ved dagens bruk av området finnes ikke akutte arealbrukskonflikter. P.g.a. lav
belastning og andre kilder i området, synes det ikke å være noe akutt problem i forhold til



resipientene. Den samlede forurensningsbelastningen i sedimentene utenfor Møringa
fyllplass er mindre utenfor enn i Horten havnebasseng, Hortenkanalen, Drøbaksundet og
ved Langøya.Totalt sett synes derfor situasjonen å være lite alvorlig.

Det finnes idag ikke planer om byggeaktivitet på fyllingsområdet. Ved eventuelle
framtidige endringer av arealbruksplanene for fyllingsområdet, spesielt dersom planene
også innebærer graving i fyllingen, må spesielle tiltak for å hindre økt utlekking av
miljøgifter utføres. Det bør ikke graves eller bygges på noen av områdene uten at det tas
spesielle hensyn til områdenes tilstand.

Det må antas en viss jevn langsiktig utlekking fra deponiet, og mulighet for økt utlekking
for enkelte delområder i springflo- og nedbørepisoder. Nærmere overvåking kan
gjennomføres for å gi informasjon om utlekkingen over tid.

JORDFORSK foreslår overvåking av områdene utenfor både øst- og Vestfyllingen
basert på utsetting/innsamling av blåskjell gjennom en lenger periode (1-3 år).
Bestemmelse av tungmetaller og PAH i blåskjell fra minimum 2 innsamlinger i året vil gi
informasjon om årstidsvariasjoner i utlekkingen. Samtidig foreslår vi ytterligere målinger
av grunnvannsnivået for sikrere å kunne vurdere strømningsretninger i grunnvannet i
fyllingsområdet.
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1. Innledning

1.1 Bakgrunn

Avfallsfyllingen på Møringa har vært i bruk siden før århundreskiftet og fram til 1993.
Bedriftene Horten Verft, Flyfabrikken og Marinens akkumulatorfabrikk, samt Østlandske
sjøforsvarsdistrikt (ØSD) og Hovedstasjonen for oljevem har deponert betydelige
mengder spillolje, oljeemulsjoner, sveiseslagg, brenneslagg, oljeavkok, blyslam mm. på
fyllinga (Misund m.fl. 1989).

En forundersøkelse utført av NGI (Rødsand og Hauge, 1992) bekreftet at det finnes
tildels høye konsentrasjoner av både organiske og uorganiske miljøgifter på fyllingen.
Etter FBT/SFTs oppfatning var det behov for å supplere kartleggingen og
karakteriseringen av avfallsfyllingen som kilde til forurensning av omgivelsene, da det
fortsatt var knyttet usikkerhet til innholdet av miljøgifter i avfallsfyllinga på Møringa.
Antall undersøkelsespunkter på fyllingsområdet var bl.a. begrenset og det var ikke
grunnlag for å legge opp en omfattende sprednings- og konsekvensvurdering på
bakgrunn av forundersøkelsene.

1.2 Målsetting for undersøkelsen

Målsettingen med undersøkelsen har vært å avklare mulig miljøkonflikt som skyldes
deponert avfall ved ØSDs avfallsfylling på Møringa, Borre kommune. Miljøkonflikten cr
i første rekke knyttet til tilgrensende resipienter og rekreasjon ved at området grenser mot
Oslofjorden og Horten indre havnebasseng, samt til et friluftområde i nærheten.

Basert på oppnådd kjennskap om eventuell kilde og effekt i resiplent, vil JORDFORSK
gi en vurdering av nåtilstand. Rapporten vektlegger en helhetsvurdering av lokaliteten,
både m.h.p. mulig utlekking og konsekvens. Rapporten inneholder en vurdering av
hvilke tilleggsundersøkelser som bør gjøres før en fullstendig risikovurdering kan gjøres.

1.3 Valg av undersøkelsesstrategi

JORDFORSK har i undersøkelsen lagt vekt på å avklare forekomst og omfang av
miljøgifter i deponiet: avklare mulige spredningsveier til fjorden og
forurensningsbelastning under og utenfor kildeområdet. Dette er en strategi
JORDFORSK har hatt god erfaring med i lignende saker, særlig fordi den avklarer ulike
problemstillinger underveis. Undersøkelsen har derfor en noe annen utforming enn den
som er skissert i tilbudsforespørselen.

For å kunne gi et godt grunnlag for å vurdere hvordan deponiet bør behandles i
framtiden, og om det må gjennomføres overvåking og/eller miljøbeskyttende tiltak, ble
undersøkelsen delt inn i tre deler:

I. Forundersøkelser m/flybildetolkninger og intervjundersøkelser

2. Undersøkelser som inkluderer sjaktgraving, installering av grunnvannsbrønner og
provetaking og analyser av avfall, sedimenter og grunnvann

3. Vurdering av betydningen av sjøvannsinntrengning og nedbør for mobilisering av
miljøgifter (mobiliseringsstudier) og prøvetaking av sedimenter, blåskjell og tang utenfor
fyllingene

I henhold til SETs veiledning for grunnundersøkelser (SFT, 1991), er undersøkelsen en
fase 3 undersøkelse.



1.4 Miljømål for området

For å vurdere om resultatene fra undersøkelsen gir grunnlag for en mer langsiktig
overvåking av området eller evt. igangsetting av tiltak, må situasjonen sammenholdes
mcd miljømål. Slike miljømål er nedfelt i ulike prioriteringer og målsettinger på
internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå.

Miljømålene er knyttet til bruken av områdene og til evt. spredning og effekter av
miljøgifter. Basert på JORDFORSK/SF1" (1994) er miljømålene delt inn i 3 grupper:

• Arealbruk
• Grunnvann
• Marint miljø

1.4.1 Arealbruk

Jord skal beskyttes mot forurensning med miljøgifter. Forurenset jord
skal behandles eller renses til et tilfredsstillende nivå i forhold til
miljøkvaliteter og arealbruk på området (SFT, 1992).

For jord som allerede er forurenset, må kravene til tiltak sees i sammenheng med
arealbruk og miljøkvaliteter i området. Målet skal være å hindre alvorlig forurensning og
arealbrukskonflikter som følge av spesialavfall eller miljøgifter i grunnen. En
arealbrukskonflikt kan innebære helsefare, ubehag eller redusert trivsel for mennesker
som bor eller ferdes på området, eller at forurensningen er til hinder for ønsket arealbruk i
fremtiden eller til skade for dyre- og/eller plantelivet (SFT, 1992).

Fyllplassen på Møringa er militært område og cr ikke offentlig tilgjengelig. Det er idag
ikke tillatt å deponere avfall på fyllinga og aktiviteten på området er begrenset (noe
planering og bl.a. mellomlagring av brostein). Sør for fyllplassen (ca. 500m), ut mot
Oslofjorden, ligger det en offentlig badeplass. Eventuelle konflikter med denne
arcalbruken vil bli vurdert. Borre kommunc ønsker å overta deler av Karljohansvern-
området og gjøre dette til et kultur- og museumsområde i kommunen. En flytting av den
militære aktiviteten ut mot Møringa kan være aktuelt i denne forbindelse. Vurderinger av
endret arealbruk for fyllplassområdet vil bli gitt.

1.4.2 Grunnvann

Utnyttbare grunnvannskilder skal beskyttes mot forurensning. Større
grunnvannsreservoarer som allerede er forurenset, skal renses med sikte
på å oppnå drikkevannskvalitet (SFT, 1992).

Det foreligger ikke utnyttbare grunnvannskilder som kan trues av gi-unnforurensninger
ved Møringa fyllplass og det foreligger heller ikke planer fra Borre kommune om å
utnytte grunnvannet i omrader i nærheten av fyllplossområdet og som kan påvirkes av
forurensninger fra fyllplassområdet (opplysninger fra Borre kommune). Grunnvannet i
fyllingsområdet vurderes derfor først og fremst som en mulig transportvei for
forurensning mot åpne resipienter.

1 4 3 Marint miljø

Utlekking skal hindres eller reduseres tilstrekkelig til å oppnå en
tilfredsstillende vannkvalitet i resipienten. Tilfredsstillende vannkv alitet
kan være nedfelt i miljøkvalitetskriterier, egnethetskriterier,
kostholdsråd, og/eller spesifikke mål for ulike resipienter (SFT, 1992).
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Konflikt med marint miljø vurderes på basis av beskrivelsen av resipient-tilstand og
sammenholdelse med relevant referansebakgrunn (miljøkvalitets- og egnetshetskriterier,
kostholdsgrenser og lokale/regionale mål for vannforekomsten).

Borre kommune ønsker å rehabilitere havnebassenget og at området skal bli brukt i større
grad f.eks. ved etablering av robane, båtbrygger, samt ved opprettelsen av et eventuelt
seilergymnas i Horten. Etablering av en framtidig badeplass kan også være aktuelt i
havnebassenget (opplysninger fra Borre kommune).

Fyllplassen på Møringa er et sjønært deponi og grenser i øst mot Oslofjorden og i vest
mot havnebassenget (Indre Havn). I en risikovurdering er det derfor viktig å vurdere
miljømålene i disse resipientene, samt vurdere forurensninggraden i disse områdene opp
mot forurensingsgraden utenfor avfallsfyllinga på Møringa.

2. Beskrivelse av lokaliteten: Lokalisering og naturforhold

ØSDs avfallsfylling på Møringa er et sjønært deponi som ligger på øst- og vestsiden av
veien som fører ut til Vealøs (figur 1). Den vestre delen (ca. 30.000m2) vender inn mot
Hortens indre Havn, mens den østre delen (ca. 9.000m2) vender ut mot Oslofjorden.

Møringa ved Horten er en nordgående flat odde som ble dannet under framrykning av
innlandsisen for 10.600 til 11.000 år siden. Odden er en del av Ramorenen, som strekker
seg fra Oslofjorden over Mølen til Jomfruland. Raet cr en isranddannelse avsatt i
hav/fjord med sedimenter bestående av alternerende lag av steinholdig grus, sand,
finsand og leire. Leiren er alltid sand og grusholdig (Rødsand og Haugc, 1992).

En nærmere beskrivelse av naturforholdene er gitt i NGI rapport nr. 924933-1 (Rødsand
og Hauge, 1992).

3. Forundersøkelser og valg av prøvetakingspunkter

3.1 Innledning og målsetting

De historiske opplysningene om bruken av Møringa som fyllplass var i utgangspunktet
begrenset. Opplysningene som fantes var gitt i NGUs rapport over avfallsfyllinger og
industritomter med deponert spesialavfall i Vestfold fylke (Misund m.fl. 1989). Det
rapporteres her at Møringa har vært brukt som fyllplass siden århundreskiftet og fram til
1988. Bedriftene Horten Verft, østlandske sjøforsvarsdistrikt (ØSD), Flyfabrikken,
Marinens akkumulatorfabrikk og Hovedstasjonen for oljevern har deponert betydelige
mengder spillolje, oljeemulsjoner, maling, lakk, lim. sveiseslagg, brenneslagg.
oljeavkok, blyslam mm. på fyllinga.

Hverken rapporten fra NGU (Misund m.fl. 1989) eller NGIs forundersøkelse (Rødsand
og Hauge, 1992) gir opplysninger om i hvilke perioder de ulike bedriftene har benyttet
fyllingsområdet på Møringa og hvor ulike typer avfall er deponert på området. Da
historiske data etter JORDFORSKs oppfatning er av vesentlig betydning for en korrekt
problembeskrivelse og en mest mulig hensiktsmessig feltundersøkelse, ble det lagt vekt
på å utarbeide en historisk oversikt for avfallsfyllinga.

Målsettingen for den historiske gjennomgangen av avfallsfyllinga på Møringa var derfor å
skaffe opplysninger om

• hvilke typer avfall som var blitt deponert
• lokalisering av spesialavfall på fyllingsområdet
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Flybildetolkninger og intervjuer/kildesøk ble brukt i utarbeidelsen av historisk oversikt
for Møringa fyllplass.

3.2 Flybildetolkninger

Den historiske utbredelsen av avfallsfyllinga på Møringa ble kartlagt fotogrammetrisk.
Dekningsoversikter for II ulike år i perioden 1954-1986 ble i utgangspunktet benyttet i
kartframstillingen, men antallet ble etterhvert redusert til oversiktene for årene 1954,
1965, 1976 og 1986. Disse flybildene ble tatt med ca. 10 års mellomrom og gav etter
JORDFORSKs oppfatning en tilstrekkelig god historisk "modell" for området.

Flyfotoene ble digitalisert og tatt inn i et Arc/Info GIS system og kart med presisjon bedre
enn 0.5m på strandkanten ble utformet. Kartet ble benyttet som grunnlag for intervjuer og
kildesøk.

Den historiske utviklingen av fyllingsfronten/strandkanten i perioden 1954-1986 er vist i
figur 2. Kartet viser at det fram til 1965 stort sett ble deponert avfall på østsiden av veien
ut til Vealøs. I perioden 1965-1976 økte aktiviteten på Vestfyllingen og store områder ble
utfylt her i denne perioden.

Et flybilde fra 1964 viste at det foregikk brenning på Østfyllingen. Sjakting (sjakt nr. 4;
S.14) ble foretatt i området hvor brenningen ble lokalisert.

3.3 Intervjuer og kildesøk

Med utgangspunkt i NGUs oversikt (Misund mM., 1989) over bedrifter som har benyttet
avfallsfyllinga på Møringa, kom JORDFORSK etterhvert i kontakt med personer som
hadde vært med på å deponere spesialavfall på området, i første rekke på Østfyllingen.

Tabell 1: Oversikt over hvilke tidsperioder ulike bedrifter har benyttet avfallsfyllinen på
Mørin a.

Flere av disse var også tilstede ved feltarbeidets start og kunne i en viss grad peke ut
sannsynlige områder hvor avfall var deponert. Området var imidlertid endel forandret
siden 1950-60 (mer vegetasjon) og en nøyaktig lokalisering f.eks. av deponerte tønner
med oljekjæreavfall, var ikke mulig.

En oversikt over i hvilket tidsrom de ulike bedriftene deponerte avfall er gitt i tabell I .

Marinens hovedverft, Marinens akkumulatorfabrikk og "Flyfabrikken" var alle en del av
den millitære virksomheten på Møringa.
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Marinens hovedverft
startet tømminga på Møringa på slutten av 1800-tallet, en tømming som pågikk helt fram
til 1962, da Horten Verft overtok deler av bygningsparken. Gjennom
intervjuundersøkelsen kom det fram opplysninger om at Marinens Hovedverft tømte
betydelige mengder oljeavfall på Østfyllingen på 50- og 60-tallet.

"Flyfabrikken"
er en betegnelse på den flyaktiviteten som har foregått på Møringa. Marinens Flyvevesen
produserte flere ulike flytyper i perioden 1913-1940, mens Luftforsvarets
forsyningskommando overhalte og testet flymotorer i tidsrommet 1945-1964. Denne
virksomheten var lokalisert nær Vestfyllingen og det er grunn til å tro at ulike
oljeforurensninger rant ut i det området som idag er fyllplass.

Marinens akkuniulatorfabrikk
ble startet opp i 1922. Fabrikken ble delvis skadet av bombingen i 1945 og ble ca. 70%
skadet ved brann 3/11 1946 (Jensen, 1965). Fabrikken ble senere kjøpt opp av Anker
Sønnak AIS (idag: Tudor Sønnak A/S). Fabrikken var fram til 1951 plassert ved
Killinghodet 600-700 meter sør for Vestfyllingen på Møringa og det er grunn til å tro at
fabrikken slapp ut betydelige mengder blyholdig slam til bukta utenfor som kan ha
kontaminert sedimenter utenfor Vestfyllingen. Det har ikke vært mulig å skaffc
opplysninger om i hvilken grad formeringsslagget fra fabrikken er deponert på Møringa
fyllplass og hvor dette evt. er gjort.

Østlandets Sjøforsvarsdistrikt (Ø51))
har benyttet avfallsfyllingen på Møringa gjennom hele 1900-tallet. Det er vanskelig å
finne informasjon om hva forsvaret har deponert på området i tidlige perioder, da det ikke
er ført logbok for tømmingen. ØSD overtok ansvaret for Møringa i 1986 har siden
deponert bygningsavfall, hage/parkavfall og treverk på området.

Østlandske tankrenseanlegg A/S
ble opprettet i 1960. Ifølge intervjuer med arbeidere som arbeidet i bedriften på 1960-
tallet ble det tømt tildels store mengder ulike oljeforurensninger på Østfyllingen. De tunge
tjærerestene som ble tatt ut ved rensning av oljetanker ble deponert i tønner, mens mer
flytende forbindelser ble tømt i store groper og brent. Denne virksomheten pågikk
gjennom hele 1960-tallet og fram til ca. 1970. Opplysninger fra personer som var med å
tømme oljeavfallet mener det skal ligge 200-300 tønner med oljeavfall på Østfyllingen.
østlandske tankrenseanlegg A/S het fra ca. 1975 Hovedstas.onen for orevern og heter i
dag SFTs Oljevernavdeling.

Horten Verft
benyttet Møringa som fyllplass fra 1962 og tømte olje på østfyllingen opp gjennom
1960-tallet. Horten Verft benyttet også Vestfyllingen i stor grad. Store mengder
blåsesand skal ha blitt dumpet på Vestfyllingen, hvorav det meste skal ha blitt brukt til å
rense nye stålplater før maling. Noe av blåsesanden som ble deponert i perioden ble
imidlertid brukt til å fjerne gammel skipsmaling, noe som medførte økt innehold av
tungmetaller i blåsesanden. I tillegg til blåsesand ble store mengder bygningsavfall (tre-
og rnetallavfall) deponert fram til 1986.

Den siste utfyllingen på Møringa skjedde i 1988-93. I perioden 1990-91 ble steinmoloen
mot Indre Havn forlenget, slik at pollen ble lukket mot fjordbassenget. Etter pålegg fra
Fylkesmannens miljøvernavdeling (brev av 21.06.1990 fra Fylkesmannen i Vestfold,
Miljøvernavdelingen, til østlandets Sjøforsvarsdistrikt) ble innsiden kledd med filterduk
og dekket med sandlag til over høyeste vannstand. Det ble gitt tillatelse til å deponere
rivningsmasser (treverk, mur, betong, jern o.1) fra kondemnerte bygninger på øSDs
område.

Etter krigen (fra ca. 1945) ble brua ut til Vealøs erstattet av den steinmoloen som finnes
idag. Opplysninger fra intervjurunden tyder på at deler av veien ut til Vealøs består av
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endel risikoavfall (bl.a. oljeforbindelser). Søppel og avfall ble brukt i utfyllingen
etterhvert som brua ble revet.

Intervjuene med personer som hadde tømt spesialavfall på Møringa, gav ingen
indikasjoner om at det var deponert tjære- og oljeforurensninger på Vestfyllingen.

Opplysningene om deponering av oljeforurensninger på Østfyllingen begrenser seg til
tidsrommet ca 1945-1970. I starten av utfyllingen ble avfallet (bl.a. ulike
oljeforbindelser) tømt like ved veien og ut mot sjøen. Dette skal ha fortsatt opp gjennom
1960-tallet, men opplysninger fra intervjurunden tyder på at allerede utfylte områder ble
benyttet i større grad til brenning av avfall i denne perioden. Det var derfor grunn til å tro
at det meste av oljeforurensninger var å finne i området som ble utfylt i perioden 1954-
65.

Oversikt over personer som har bidratt med opplysninger om deponering av spesialavfall
på Møringa finnes hos Forsvarets bygningstjeneste eller Environmental Consultants AS.

3.4 Spredningsveier: vann-, kloakk og avløpsledninger

Eksisterende vann- og kloakkledning går i utkanten av Vestfyllingen (figur 2). Sjakting i
nærheten av ledningsnettet (sjakt 6 og 7 på Vestfyllingen) viser at massene i dette området
er relativt grove. Lekasjer i vann- eller kloakknettet vil etter JORDFORSKs oppfatning
kunne bidra til spredning av forurensninger fra fyllingsmassene og det er derfor svært
viktig at dette ledningsnettet holdes tett. Kloakken pumpes gjennom nettet med relativt
stort trykk på denne strekningen og lekasjer bør kunne oppdages raskt. Ledningene slik
de ligger idag (tette ledninger) vil etter JORDFORSKs oppfatning ikke endre den
naturlige grunnvannstrømningen i vesentlig grad.

Flere gamle avløpsledninger fører ut i den søndre delen av Vestfyllingen (figur 2). Disse
ledningene er idag ikke i bruk. Hvor dypt disse går er ikke kjent. Såfremt ingen av disse
er forlenget gjennom fyllingen, er det ikke grunn til å anta at disse vil føre til spredning av
forurensninger mot utenforliggende fjordområder. Ledningene ligger trolig over
grunnvannsnivåel og vil på denne måten heller ikke påvirke grunnvannstrømmen i dette
området.

Vann-, kloakk- og avløpsledninger som er tegnet inn på figur 2 er ikke 100% nøyaktige
da disse er tegnet inn fra andre, mindre nøyaktige kart.

3. 5 Oppsummering av forundersøkelsene

Bascrt på flybildetolkninger og intervjuer ble hovedområdene for ulike typer
forurensninger avgrenset (bl.a. olje-forbindelser, blåsesand, bygningsavfall). Dette var
svært nyttig for å kunne gjøre en mest mulig strategisk plassering av sjaktene i
feltundersøkelsen. En mest mulig sikker plassering av sjaktene i forhold til
utfyllingsperioder og kjennskap til hvilke typer avfall som er deponert i de ulike
tidsperiodene. gir i ettertid en indikasjon på hvor godt avfallsfyllingen er karakterisert
som kilde (se kap. 6.1.3).

Resultatene fra flybildetolkningene (figur 2) og intervjuene kan oppsummeres på
følgende måte:

• Det meste av områdene på Østfyllingen ble fylt ut før 1965. I denne perioden og
fram til ea. 1970 ble det deponert store mengder olje på dette området.
Intervjuundersøkelsen gav klare indikasjoner om at det meste av olje- og
tjæreavfallet lå i området utfylt før 1965. Flyfoto fra 1964 viste at det foregikk
brenning på Østfyllingen. En sjakt ble gravd i dette området (sjakt 4; SJ4).



• Det foreligger ikke opplysninger om deponering av spesialavfall inneholdende
organiske miljøgifter på Vestfyllingen.

• Få opplysninger finnes om lokalisering og type avfall i området som ble utfylt i
perioden 1965-1976 på Vestfyllingen.

• I perioden 1976-86 deponerte Horten Verft endel blåsesand, metallskrap,
bygningsavfall på Vestfyllingen. Ingen opplysninger om deponering av
spesialavfall på dette området kom fram under intervjuundersøkelsen.

• I perioden 1986-1991 ble det deponert bygningsavfall (betong, trematerialer
etc.) på Vestfyllingen etter tillatelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling.
Spesialavfall bIe ikke deponert på Møringa i denne perioden.

4. Feltundersøkelser

7

4.1 Lokalisering av sjakter og brønner

Resultatene fra flybildetolkningene og intervjuene, samt NGIs rapport (Rødsand og
Hauge, 1992), ble brukt i planleggingen av feltarbeidet.

Resultatene fra NGIs undersøkelse viste at det i første rekke var områdene på
østfyllingen som var mest belastet med forurensninger. Avfallsmassene som NGI
undersøkte på Østfyllingen var sterkt forurenset av en rekke tungmetaller, samt at vannet
i den ene brønnen som ble etablert på østfyllingen (NGI9, figur 2) inneholdt store
mengder diesel (670131.1g/1). NGIs sjakter og brønner på Østfyllingen ligger i ytterkanten
av området som ble utfylt i perioden 1954-65 (figur 2). Intervjundersøkelsen gav klare
indikasjoner på at massene som ble fylt ut før 1965 var de mest forurensede. På denne
bakgrunn ble undersøkelsen konsentrert om de vestre delene av området på Østfyllingen
som ble utfylt i perioden 1954-65. Det ble også bestemt å grave 5 sjakter istedet for som
planlagt 3 på dette området for om mulig å avgrense forurensede områder. Plasseringen
av sjakter og brønner på østfyllingen er vist i figur 2.

De historiske opplysningene om type avfall og lokalisering ved deponering på
Vestfyllingen er mer begrenset. Ingen opplysninger fra intervjurunden tilsier at det er
deponert oljeforbindelser på dette området. Høye nivåer av nikkel i sedimentenc under
Vestfyllingen og noe forhøyede verdier av andre tungmetaller i sedimentene utenfor
Vestfyllingen indikerer imidlertid at disse avfallsmassene kan være en
forurensningskilde.

I perioden 1965-1976 benyttet Horten Verft Vestfyllingen i stor grad. Opplysninger om
hva slags avfall og hvor dette ble deponcrt har imidlertid vært vanskelig å finne. Fem
sjakter ble gravd i dette området (S16, S17, SJ8, SJI2 og SJ14). NGI gravde to sjakter
(NGI-SJ2 og NGI-SJ3) i dette området (figur 2).

I perioden 1976-86 deponerte Horten Verft endel blåsesand, i tillegg til bygningsavfall på
Vestfyllingen. Tre prøvetakingspunkter ble plassert innenfor dette området (SJ9 - SJI1).

I perioden 1986-91 ble den siste delen av pollen fylt igjen av ØSD. Utfyllingen ble utført
etter tillatelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling og det var kun bygningsavfall
(treverk, mur, betong, jern) som ble deponert. Da opplysningene om avfallet som ble
deponert i dette området synes ganske sikre, ble det bestemt å grave kun en sjakt i dette
området (SJ13).
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4.2 Graving av sjakter og prøvetaking av avfallsprøver

En stor traktorgraver med kapasitet til å grave ned til 5 m, ble brukt i sjaktingen.

14 sjakter ble gravd i de to fyllingsområdene,  5  på Østfyllingen  (SJI-SJ5) og 9 på
Vestfyllingen  (SJ6-SJ14). Sjaktene ble i de fleste tilfeller ført ned til

Tabell 2: Beskrivelse av massene i sjaktene. JVS-jordvæskesugere; PEH-polyetylenrør;
Østf Ilin en-Ø; Vestf Ilin en-V
Sjakt Brønn/ jaktbeskrivelse
nr. sonder
0-1 40mm Fin moldrik jord øverste 25 cm, saltutfelling under dette laget. Sand ned til 80 cm.

PEH Avfallssjikt fra 80- 120 cm - mye metallskrap. Rodbrune masser fra 120-200cm,
tydlige spor etter olje. Oljefilm på grunnvannsspeilet.

0-2 2" PEH "Rein" jord øverste 40 cm. 40-110 cm: jernsponrust. 100-150 cm: saltutfellinger
Blanding av jernskrot, stein, grus og sand de nederste 170 cm. Sterk oljelukt. Oljefilm
på grunnvannsspeilet.

0-3 40mm Rein jord øverste 50 cm. 60-130 cm: jernskrap, malingsrester, rustbrune lag, noe
PEH glass, blå og hvite saltutfellinger. 130-240 cm: litt murstein, jernskrap (siltig sand).

3 JVS Sterk oljelukt. Oljefilm på grunnvannsspeilet.

0-4 40mm 0-80cm: endel metallrester. fiasker, jernskrap, materialer, ledninger og et
PEH malingsspann. 80-120 cm leirlag. Tidligerc bålplass (?). Brente materialer. Sterk

3 JVS oljelukt. Oljefilm på grunnvannsspeilet.

0-5 40mm 0-20cm: leirholdig jord, malingsspann m/malingsrester. 20-70 cm : mørk lag med
PEH grus, sand og stein (ingen lukt), 70-110 : grått sandlag; 110-160 cm : mørkere lag,

stein/grus, kullrester. Litt jernskrap, tremateriale, ledninger kan ses jevnt over det
hele. Sterk lukt av olje/organiske løsn. middel

V-6 40mm 0-40cm: sand, stein- lite avfall. 40-70cm: lyst sandlag. Mørkere lag,metaller, fra 70-
PEH 120 cm. Fra 150-200 cm: brune masser, metallskrap, masse rust, murstein.

V-7 Moldrik jord øverste 15 cm. 15-40 cm : rød takstein, litt lysere lag under. Resten
består av jernskrap (store mengdcr), metall plater, ledninger, gipsplate (?), flasker og
glass

V-R 40mm 0-60cm: sand, litt murstein. Rustlag under 60-190 cm: rødbrunt lag, jernskrap, noe
PEH plast, plastbøtter, glass

V-9 40mm 0-100cm: Grus, sand, metallskrap (rustet). I 00-260cm: brente materialer. Lite
PEH + lagdeling. stor stein, saltutfellinger. Stort område med lys sand (blåsesand?).

2" stålrør

V-10 40mm 0-30cm: lyst sandlag, trematerialer. 30-80 cm: mange lag- rødbrune, gulc, grå i sand
PEH (blåsesand?). 80-210 cm mye metallskrap. ledninger. bildeler, felger, mellomakslinger

V-11 40mm 0-20cm: grov sand øverste, lyst sandlag under. Takstein, metallskrap fra 30-80 cm
PEH + (store Mengder), tom tønne funnet på bunnen ( I 80cm). Veldig mye metallskrap-

2" stålrør rustbrune lag.

V-12 40mm Grove masser, rustbrune lag, ikke sjiktdeling. Noe metallskrap.
PEH

V-I3 Grove masser, rustbrune lag, ikke sjiktdeling. Store steiner/ blokker.
(bygningsmaterialer, metallskrap, jernstenger) Veldig dypt (L5 m fra vann til
sjøbunn)

V-14 40mm 0-30cm: sand og silt. 30-180cm: Sand og mye grus, noe stor stein. Svært lite
PEH b nM savfall.
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Tabell 3: Oversikt over dybde på sjaktene og prøvetakingsdybde/kote (m)
Østf Ilin en-Ø; Vestf llin en-V

gammel sjøbunn. Beskrivelse av avfallsmassene i sjaktene er gitt i tabell 2. Sjaktenes
dybde og prøvetaltingsdybder i forhold til kote 0 (i henhold til NGO) er gitt i tabell 3.
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Det ble tatt to samleprøver fra hver sjakt. Avfallsprøvene (2-3 kg) ble innsamlet ved å ta
8-10 vilkårlige spadestikk i sjaktveggen i det aktuelle sjiktet. Disse ble blandet og
homogenisert før analyse. Avfallsprøver til tungmetallanalyse ble samlet i plastposer,
mens avfallsprøver til organiske analyser ble samlet i brune 1000 ml glass.

Sjøbunnen ble også prøvetatt der hvor dette var mulig. Dette ble gjort ved å ta mest mulig
uforstyrret prøvemateriale fra gravemaskingrabben.

Oversikt over innsamlede avfallsprøver og analyseprogram for disse er vist i vedlegg I.

4.3 Installering av brønner og jordvæskesugere

Grunnvannsbrønner ble installert i alle sjakter, bortsett fra i sjakt 7 og 13 på
Vestfyllingen. Tre typer brønner ble brukt: 40mm og 2" hvite polyetylen filterrør (0.3mm
slisser) med høy tetthet (PEH) for prøvetaking av grunnvann og 2" sandspisser for
logging av grunnvannstand. Total dybde i brønnene, dybde på slisserøret, dybde av
grunnvann ved vannprøvetaking og pumpedybde ved prøvetaking er vist i tabell 4.

Tabell 4: Data for installerte brønner

* Brønnen var tom ved prøvetakingstidspunktet
** Fra NGIs undersøkelse (Rødsand og Hauge, 1992)

Brønn 12-PEH ble satt grunnere enn de andre brønnene på Vestfyllingen og var tørr ved
prøvetakingstidspunktet.

I tillegg til brønner ble jordvæskesugere installert i tre ulike sjikt i sjaktene SJ3 og SJ4.
Porøse sonder av typen PrenartIm ble benyttet. Sondene i SJ3 er plassert ved kote 1.30,
0.65 og -0.05m, mens de i SJ4 er plassert ved kote 1.79, 1.24 og 0.49m. Prosedyre for
installering er vist av Westby (1993). I ettertid har det vist seg at det bare er sondene som
står i grunnvannsnivået som suger vann. Disse kan imidlertid være nyttige i en eventuell
framtidig overvåking av fyllingsområdet

Oppmåling og nivellering av sjakter og brønner på avfallsfyllinga ble utført av GEOTEK
A.S. Usikkerheten i nivelleringen er ±lcm.
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4.4 Prøvetaking av grunnvann

Prøvetaking av grunnvann ble foretatt Il.november 1994 dvs. ca. 6 uker etter installering
av brønnene. Alle brønnene ble pumpet tomme to ganger før prøvetaking. Prøvetakingen
ble foretatt med en peristaltisk pumpe og nye, rene slanger ble benyttet for hver brønn.
Vannprøver til tungmetallanalyse ble tatt i 500m1 polyetylenflasker, mens vannprøvene
for organiske analyser ble hatt i 1000ml brune glassflasker. Alle prøver ble oppbevart
mørkt ved 4°C før analyse.

Grunnvannsprøvene ble ikke filtrert før analyse. Det er to årsaker til dette. For det første
vil eventuelt partikulærtlkolloidalt materiale i vannprøvene som ikke sedimenterer, være
gjenstand for transport ved strømninger i grunnvannet. Ufiltrerte prøver gir derfor den
beste indikasjonen på mengden transportable miljøgifter i grunnvannet. Den andre
årsaken er at fine partikler/kolloider tetter filteret under filtreringen. Ulike mengder
finpartikler vil derfor føre til ulik filtreringskapasitet i de forskjellige prøvene, og tallenc
for de ulike grunnvannsprøvene blir mindre sammenlignbare.

Brønnene som ble brukt for prøvetaking av grunnvann i SJ3 og SJ11 var av typen 2"
sandspiss. Disse filterrørenc er av stål med en innvendig duk av messing. Dette er noe
uheldig med tanke metallanalyser av grunnvannet. På grunn av relativt lav ledningsevne i
grunnvannet i disse brønnene antas imidlertid liten grad korrosjon på rørene. Bidrag fra
rørene til tungmetallnivåene i disse brønnene antas derfor å ha liten innvirkning på
totalinnholdet av tungmetaller i disse grunnvannsprøvene.

Tre av NGIs brønner (brønn 6, 7 og 9, her kalt hhv. NGI6. NGI7 og N0I9) ble også
prøvetatt.

Oversikt over prøvetatte brønner og utførte analyscr på grunnvann er vist i vedlegg I.

4.5 Kontinuerlig logging av grunnvannstand/hydrologiske målinger

For å få et inntrykk av om normale tidevannsfluktasjoner påvirker grunnvannsnivået i
deler av avfallsfyllingene, ble det installert trykksonder (trykksensor 3196 fra Aanderaa
Instruments) i to brønner på begge fyllingene, i tillegg til logginger i sjøen. Logginger
hvert 2. minutt ble foretatt av grunnvannsnivået over en periode på 18 timer på
Vestfyllingen og 49 timer på østfyllingen.

4.6 Innsamling av blåskjell, tang og sedimenter

Det er ofte gunstig å benytte mer enn én organisme ved kartlegginger av denne typen,
fordi de ulike organismene representerer ulike eksponeringsveicr og funksjoner i
økosystemet (Knutzen m.fl., 1993). Både blåskjell og blæretang ble derfor samlet inn og
analysert ved de ulike lokalitetene.

Blåskjell  (Mytilus edulis)  er gode indikatorer på metaller. PAH og klororganiske stoffer,
deriblandt PCB (Knutzen m.fl., 1993). På grunn av gode akkumuleringsegenskaper for
flere miljøgifter blir blåskjell benyttet som bioindikator i svært mange undersøkelser i
kystnære områder.

Blæretang  (Fucus vesiculosus)  er en god metallindikator i gruntvannsmiljøer. Sagtang
(Fucus serratus)  ble prøvetatt og analysert i V4.

Sedimenter er lagringssted for alle typer mijløgifter. Dette er i første rekke tilfelle i
områder som er typiske sedimentasjonssoner dvs, i områder hvor sedimenterte partikler i
stor grad blirliggende.
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Blåskjell, tang og sedimenter ble samlet inn i to omganger. Første innsamling ble foretatt
21.april 1994, dvs, i god tid før feltarbeidet startet. Hensikten med prøvetaking i denne
perioden var for det første å prøveta blåskjell før gyting, da akkumulerte miljøgifter i
gyteperioden vil kunne bli skilt ut, og fordi dette var en periode etter snøsmelting som i
mange tilfeller øker utlekkingen av miljøgifter.

En annen årsak til å foreta en tidlig prøvetaking av områdene utenfor avfallsfyllinga var
for å få et innblikk av i hvilke områder av avfallsfyllinga de viktigste
forurensningskildene kunne være lokalisert. Mangelfull informasjon om lokalisering av
deponert spesialavfall på Vestfyllingen gjør dette til en mulighet for en bedre begrunnet
feltundersøkelse i dette området.

Innsamlingen av blåskjell, tang og sedimenter ble foretatt i fire områder utenfor
Vestfyllingen (V I -V4, figur 2) og i to områder utenfor Østfyllingen ((251og 02, figur 2),
samt i et referanseområde ute ved Vealøs, ca. 550 m fra fyllingplassen på Møringa (figur
I).

Blåskjell og tang
Blåskjell  (Mytilus edulis)  og tang  (Fucus vesiculosus  og  Fucus serratus)  ble samlet inn I-
3 meter fra fyllingskanten i en sone på ca. 5 m langs land i alle prøvepunktene (figur 2).
Blåskjellprøvene fra de ulike lokalitetene bestod av 30-50 blåskjell i størrelsen 4-9cm.
Prøvene ble homogenisert før analyse.

SedUnenter
I hvert område ble 5 sedimentkjerner (diameter: 8cm) tatt opp. De øverste 20cm ble
splittet i tre deler: 0-5cm, 5-10cm og 10-20cm. 0-5cm fra de fem kjernene ble slått
sammen til en homogen prøve. Tilsvarende ble gjort med 5-10cm og 10-20cm. Tabell 5
gir en kort beskrivelse av prøvetakingsområdene og av kjernenc.

Tabell 5: Beskrivelse av sedimentk.erner røvetatt utenfor Mørin a F 11 lass.
Lokalitet Beskrivelse av sedimenter
Vestfylling-V1 Sedimentasjonssone. Vanndyp: 2-2.5m:

Sedimenter: 0-5cm: finpartikulært matcriale. 5-20cm: sand, rnørkere
enn 0-5cm

Vestfyll ing-V2

Vestfylling-V3

Vestfyll ing-V4

Østfylling-Ø I

Østfylling-02

Sedimentasjonssone. Vanndyp: 2-2.5m:
Sedimenter: Sjiktene som VI.

Mindre sedimentasjon. Vanndyp: 0.5m
Sedimenter: 0-20cm: sand

Ingen sedimentasjon. Vanndyp: 0.5m
Sedimenter: 0-20cm: sand

Erosjonssone. Vanndyp: 0.5m
Sedimenter: 0-20cm: Sand og leire

Sedimentasjonssone. Vanndyp: 0.5m
Sedimenter: 0-5cm: finpartikulært materiale. 5-20: sand

Vcaløs-Ref Erosjonssone. Vanndyp: 0.5m
Sedimenter: 0-20cm. sand o leire.

Det er noe forskjellig økologiske forhold i strandområdene utenfor Vest- og Østfyllingen.
Vestfyllingen ligger inn mot Indre Havn og det er trolig roligere vann- og
strømingsforhold utenfor dette området enn utenfor Østfyllingen, som vender ut mot
Oslofjorden. Dybden på vannet utenfor VI og V2 er også langt større enn utenfor V3,
V4, Østfyllingen og ved referanseområdet på Vealøs (figur I).
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Det er bare prøvene fra sedimentasjonssonene (VI, V2, 02) og referanseprøvene som er
analysert med hensyn på tungmetaller og organiske miljøgifter (se vedlegg 1, tabell V I-
3). I sedimentasjonssonene finnes sedimentert partikulært materiale fra land.

For å få et bilde av det naturlige bakgrunnsnivået av tungmetaller og organiske miljøgifter
i sedimenter, blåskjell og tang, ble et område på Vealøs, ca. 600 meter fra fyllplæssen på
Møringa og som vender ut mot Oslofjorden (figur I), brukt som referanseområde. Dette
området var etter JORDFORSKs vurdering bedre egnet som referanseområde enn
områder som vender ut mot Indre Havn, da disse i større grad kan være påvirket av
forurensninger fra ulike kilder i Indre Havn.

Referanseprøven på Vealøs ble tatt i et område hvor det er ubetydelig sedimentering av
suspendert materiale fra land. Referanseområdet er derfor mest lik områdene ved
prøvepunktene V3, V4 og Øl. Selv om ikke suspendert materiale som kommer fra
nærliggende landområder finnes i referanseområdet, vil innholdet av tungmetaller og
organiske forbindelser i sedimenter, blåskjell og tang representere bakgrunnsnivået i
området.

Bakgrunnen for den andre prøveinnsamlingen av blåskjell, tang og sedimenter
(8.november 1994) var de høye verdiene av organiske miljøgifter som var funnet i
sjaktene 3, 4 og 5 på Østfyllingen. Prøvetakingen av blåskjell, tang og sedimenter ble
foretatt med hensikten å bestemme innholdet av THC, PAH og PCB i prøvematerialet.

Sedimenter fra 02, blåskjell og tang fra Øl og 02 (slått sammen til en prøve), samt
sedimenter, blåskjell og tang fra Vealøs ble samlet inn.

Oversikt over innsamlede prøver og utførte analyser på sedimenter, blåskjell og tang er
vist i vedlegg 1.

4.7 Kvalitetssikring i felt

Det ble lagt vekt på å utføre feltarbeidet dvs. sjaktgraving, installering av
grunnvannsbrønner og prøvetaking av grunnvann på en slik måte at krysskontaminering
ikke fant sted, samt at prøvene som ble tatt er så representative som mulig for den aktuelle
situasjonen på stedet.

4.7.1 Sjaktgraving-prøvetaking

Til emballering av avfallsprøver for bestemmelse av tungmetaller, ble 6 liters tykke og
klarc plastposer benyttet. 1 liters mørke glass med skrukork ble brukt for prøvetaking av
avfallsprøver for bestemmelse av organiske forbindelser.

Overtrekksdresser ble benyttet ved prøvetaking av avfallsprøver fra sjaktene.

Det ytterste laget i sjaktene som hadde vært i kontakt med gravemaskinen ble alltid fjernet
før prøvetaking av jordprøver. Utstyr som ble brukt i prøvetakingen ble vasket i sterk
alkalisk såpe og skylt i destillert vann før hver prøvetaking. Fast vaskeplass (dvs, en på
Øst- og Vestfyllingen) ble benyttet ved rengjøringen.



5.I. I Organiske analyser

Cui-Cio-aromatertlet Fuel/petroleum terpentin.

Trikloreten, tetrakloreten

Fyringsolje/dieselolje

Tunetil .kti stoffblandin
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4.7.2 Grunnvann-prøvetaking

Alle slanger som kom i kontakt med grunnvannet ble byttet etter hver vannpumping.

Til emballering av vannprøver for bestemmelse av tungmetaller, ble 0.5 liters
polyetylenflasker benyttet. Vannprøver til bestemmelse av organiske forbindelser ble tatt i
1 liters mørke glassflasker med PTFE-innlegg i korken. Alle flaskene ble skylt 2x med
den aktuelle vannprøven før prøve ble tatt ut. Flaskene ble fylt helt opp.

All prøveemballasje ble merket med sjakt/brønn-nummer, samt prøvedyp (oppmålt med
målebånd) og all merking ble kryssjekket i felt før prøvene ble installert i kjølerom ved
4°C. Alle avfalls- og grunnvannsprøver ble lagret mørkt i kjølerom (4°C) før analyse.

5. Eksperimentelle data

5.1 Valg av kjemiske analyseparametre

Opplysninger fra forundersøkelsen viste at det var grunnlag for å bestemme et bredt
spekter av organiske og uorganiske komponenter både i avfall, vann, sedimenter, tang og
blåskjell.

GC/FID-screening:
Denne analysen omfatter organiske forbindelser fra de flyktige monoaromatiske
forbindelsene bensen, toluen og xylen til tungtløselige tjæreforbindelser og tunge
motoroljer. Tabell 6 gir en oversikt over hvilke forbindelser som inngår i screening-
analysen.

Tabell 6: Oversikt over kom onenter i GC/FID-screenin en.
Kom onenter i GC/FID-sereenin Kommentar
Benzen, toluen, Finnes i bensin og løsemidler
xylener inkl. etylbenzen (BTX)

Finnes i parafin, losemidler

Fyringsoljer og diesel

Tæreforurensninuer, asfalt. tun c motorol 'er

Polvsvkliske aromatiske hvdrokarhoner (PAH)
inkluderer et stort antall ot:ganiske forbindelser med fra tre til ti eller fler, "kondenserte"
benzenringer i molekylet. PAH finnes bl.a. i oljer og tjæreforbindelser. I denne
undersøkelsen er 15 ulike PAH forbindelser bestemt (tabell 9). Benzo(a)pyren er
kreftfremkallende og er regnet for å være en av de giftigste PAHene.

Polvklorerte bifenvler (PCB)
er klorerte bifenyler med 209 ulike kongenere. Forbindelsene er fettløselige, de er
persistente (brytes vanskelig ned) og er vist å være svært giftige, I denne undersøkelsen
er 6 ulike PCB kongenere bestemt (tabell 9). Disse er de kvantitativt viktigste PCBene,
men er ikke de giftigste. Endel PCBer (bl.a. non-orto og mono-orto substituerte PCBer)
gir effekter som ligner effektene av dioxiner og dibenzofuraner. Disse er også regnet som
de mest giftige.
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Total hydrokarhonder (THC)
Ved denne analysen bestemmes totalinnholdet av hydrokarboner. Disse kan bestå av både
naturfremmede stoffer og av naturlig forekommende stoffer. Det vil derfor være en
naturlig bakgrunn av THC i et område og i en type prøvemateriale.

5.1.2 Uorganiske analyser

Tungrnetaller
En rekke tungmetaller ble bestemt i avfallsprøver, grunnvann, sedimenter, tang og
blåskjell: bly (Pb), kadmium (Cd), kvikksølv (Hg), kobber (Cu), sink (Zn). tinn (Sn),
nikkel (Ni), krom (Cr), kobolt (Co), vanadium (V), samt arsen (As, ikke-metall). Av
disse metallene regnes Pb, Cd, Cu og Hg for å utgjøre et betydelig miljøproblem i Norge
(SFT, 1993).

5.2 Kvantitativ bestemmelse av organiske forbindelser

Alle bestemmeIser av organiske forbindelser ble utført ved MILM-KEMI, Dansk Miljø
Center A/S. i Danmark.

Kort beskrivelse av analysemetoder for de ulike organiske forbindelsene i ulike
prøvematerialer og deteksjonsgrenser for de ulike bestemmelsene, er vist i vedlegg 2.

5.3 Kvantitativ bestemmelse av tungmetaller og bestemmelse av
kornfordeling

Alle bestemmelser av tungmetaller i avfallsprøver, sedimenter, ble utført ved Landbrukets
analysesenter (LA). Beskrivelsen av analysemetodikk for de ulike elementene er vist i
vedlegg 3, sammen med deteksjonsgrenser for de ulike bestemmelsene.

Kornfordelingen ble bestemt ved "pipettemetoden": Organisk materiale ble fjernet fra
jorda med 35%11202. Jordprøven ble deretter slemmet opp i 400m1 dest.vann i en 400m1
målesylinder. Etter omrøring av jord/vann suspensjonen pipetteres det ut en viss mengde
vann ved 15 cm dyp ved et bestemt tidspunkt og partiklene i vannet veies. Omrøringen og
utpipetteringen gjentas. Vekten av partiklene som er tatt ut etter de ulike omrøringer og
tidspunkt representerer mengde partikler i ulike størrelsesfraksjoner.

6. Resultater

6.1 Avfallsmasser

6.1.1 Østfyllingen

Tungnietaller
Konsentrasjonene av tungmetaller i avfallsmassene på Østfyllingen er generelt meget
høye (Tabell 7, sjakt 1-5). Spesielt er konsentrasjonene av Cu, Zn, Pb, og Cd høye i
avfall fra ajakt 2 og 3. Konsentrasjonen av Hg i de nederste avfallsmassene i sjakt 4 og 5
er også høye sammenlignet med Hg-innholdet i det øvrige analyserte avfallet fra
Østfyllingen.

Det ble tatt prøve av gammel sjøbunn i sjakt 1 (prøve SBI-2) på Østfyllingen. Innholdet
av tungmetaller i denne prøven ligger betydelig lavere enn i avfallet både fra sjakt 1 og fra
andre sjakter på dette området og er minimalt påvirket av ovenforliggende avfallsmasser.
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Konsentrasjonene av Zn, Hg og Sn ligger likevel noe over det som kan antas å være
naturlig bakgrunnsverdier for disse tungmetallene.

Organiskeffirbindelser
I sjakt I ble det funnet noe tunge oljeprodukter (tabell 8), samt trikloreten (0.7mg/kg TS)
og tetrakloreeten (1.2 mg/kg TS) (ikke vist i tabellen). Prøve SB1-2 (dybde 3.I0m) av
gammel sjøbunn viser lave verdier for organiske forurensinger. Innholdet av PAH i
avfallsmassene fra sjakt 1 er relativt lave, mens konsentrasjonen av PCB er noe forhøyet
(tabell 9).

Organiske forbindelser i siakt 2 består i hovedsak av tyngre oljeprodukter (tabell 7).
Konsentræsjonene av PAH er lave, mens konsentrasjonene av PCB også her er noe
forhøyet (tabell 9).

De nederste avfallsmassene i siakt 3 (kotedybde 0.09 - 1.09m) inneholder høye
konsentrasjoner av en tung olje, muligens en smøreolje.

Avfallsmassene i sjakt 4 er inneholder svært høye konsentrasjoner av BTX, fyringsolje
og dieselolje (tabell 8). Som beskrevet tidligere, rant det olje langs sjaktveggen under
prøvetakingen. Innholdet av PAH og PCB er også relativt høyt i disse avfallsmassene
(tabell 9).

Også de nederste avfallsmassene i sjakt 5 inneholder betydelig mengder tunge
oljeprodukter og PAH. Det flyktige produktet er C9+C lo-aromater. Det er også endel
naturstoffer fra plantedeler (terpener og steroler) i den tunge forurensningen i prøve SJ5-
B.

Analysene av avfallsprøvene fra østfyllingen bekreftet at området var sterkt forurenset
både av tungmetaller og av ulike olje-, diesel og tjæreforbindelser. Det ble ikke funnet
oljefat som skulle vært deponert på området og heller ikke rene forekomster av f.eks. Pb-
mønje, blyslam eller sveiseslagg. Årsaken til at dette siste ikke ble funnet er trolig en stor
grad av innblanding i jord- og løsmasser som ble fylt over avfallet. Svært høye
konsentrasjoner av både Cu, Zn, Pb og Cd f.eks. i de øverste avfallsmæssene i sjakt 3
(S..13-T), tyder på at rent metallavfall er deponert.

6.1.2 Vestfyllingen

Tungmetaller
Konsentrasjonene av Cu, Zn, Pb og Cd er høye i sjakt 6 og 7 dvs, i det østre området av
Vestfyllingen (utfylt i perioden 1965-76). Prøver av gammel sjøbunn under disse
avfallsmassene (prøve SB6 og SB7) viser at sjøbunnen i sjakt 7 er noe forurenset med
hensyn på disse tungmetallene, mens sjøbunnen i sjakt 6 er upåvirket av avfallsmassene
over (tabell 7).

I sjakt 8. som er gravd i avfallsmasser som også er deponert i tidsrommet 1965-76, er
konsentrasjonen av tungmetaller lave. Det var langt mindre metallskrap i dette området
enn ved sjakt 6 og 7.

Sjakt 9, 10 og 11 er gravd i områder utfylt i perioden 1976-86. Avfallsmassene i dette
området har i første rekke høye konsentræsjoner av Cu, Zn, Pb og Ni og det er avfall fra
sjakt 9 og 10 som har de høyeste konsentrasjonene av disse tungmetallene.
Konsentrasjonene av Pb i sjøbunn fra sjakt 10 (SBIO, tabell 7) er svært høye (3280
mg/kg TS), samtidig som konsentrasjonene av Zn og Ni også er noe forhøyet i denne
prøven. Prøven fra sjøbunnen i sjakt I I (SB1 I) viser også forhøyede konsentrasjoner av
Cu, Zn. Pb og Ni, men nivåene for Pb er langt lavere enn i SBIO.
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Tabell  7: Konsentrasjoner av tungmetaller i avfallsprøver fra Møringa Fyllplass.
S'aktene er merket Ø-øst Ilin en o V-Vestf Ilin en.

Sjakt
nr.

Prøvenavn Prøvedybde

m
Cu Mn Zn Pb

mg/kg tørrvekt
cd v

Øl SJ I -T 0-1.00 599 1112 2144 1860 8.82 150
SJI -B-I 1.80
SJI-B-2 1.20-2.00 1389 1045 4803 1660 9.81 69.6
SB1-1 3.00
SBI-2 3.10 69.7 411 350 82.1 <1.0 50.3

02 SJ2-T 1.50 6879 1181 4981 699 17.8 26.7
SJ2-B 2.50 574 1438 6586 3000 19.3 47.3

03 SJ3-T 0.60-1.30 14550 1613 13990 8020 55.7 79.3
SJ3-B 1.40-2.40 6188 1557 9469 2820 21.5 148

04 SJ4-T- I 0-1.50 348 7332 1147 219 3.06 69.8
SJ4-T-2 1.00-1.50
S.14-B 1.70-2.30 1255 942 2445 915 8.62 241

05 SJ5-T 0-0.70 255 180 447 88 <1.0 57.1
SJ5-B 1.10-1.60 2046 684 1889 456 2.16 73.3

V6 SJ6-T 0.30-1.00
SJ6-B 1.00-2.00 2801 2386 10270 3270 13.8 262
SB6 20.0 178 46.9 14.7 <1.0 33

V7 SJ7-T 0-1.00 700 854 2083 280 4.2 37.1
SJ7-B 1.00-1.58 6105 3153 9548 1880 21.9 58.9
SB7 97.2 350 797 51.7 2.56 41

V8 SJ8-T 0-0.60 23.1 156 370 103 <1.0 13.6
SJ8-B 0.60-1.50 184 545 668 202 <1.0 25.4

V9 SJ9-T-1 1.00-1.70 1934 502 4191 5910 5.09 85.6
SJ9-T-2 1.50 110 668 766 88.6 <1.0 <2.4
SJ9-B 2.10-2.50 62.2 665 1035 129 <1.0 <2.4

V10 SJ10-T 0.30-0.80 55.8 756 671 56.4 <1.0 <2.4
SJIO-B 0.80-1.05 4298 619 2921 288 3.50 86.8
SB 10 69.7 296 429 3280 <1.0 ' 37.7

V I I SJI I -T 0.20-1.00
SJI I -B 1.00-1.90 606 3201 3024 456 5.70 40.3
SB11 346 301 469 634 1.10 32.6

V 12 SJI 2-T 0.30-0.90
SJI 2-B 1.30-1.85 60.9 572 167 145 <1.0 43.8
SBI2 10.4 149 27.3 9.81 <1.0 30.3

V13 SJI 3-T 1.00-2.20 510 472 279 259 <1.0 36.1
SB13 3.70 14.5 150 175 19.8 <1.0 26.9

V 14 SJI4-T 0-0.90
SJ14-B 0.90-1.80 953 440 2529 698 1.96 44.7
SBI4 23.5 225 46.0 14.7 <1.0 41.2



18

Tabell 7: forts.
Sjakt Prøvenavn Prøvedybde Ni Cr Co As Hg S n

nr. m mg/kg tørrvekt
Ø I SJ1-T 0-1.00 60.2 114 20.6 3.6 0.83 132

SJI -B-I 1.80
SJI -B-2 1.20-2.00 124 80.0 34.4 4.3 0.67 242
SB1-1 3.00
581-2 3.10 35.9 36.1 14.8 2.8 0.21 8.2

02 S.12-T 1.50 170 166 20.3 0.59 0.88 456
532-13 2.50 105 318 86.2 1.9 0.38 81

03 SJ3-T 0.60-1.30 595 453 87.2 1.2 0.049 773
SJ3-B 1.40-2.40 293 231 72.6 1.3 0.54 556

04 SJ4-T-I 0-1.50 65 173 19.1 2.7 1.2 48.5
SJ4-T-2 1.00-1.50
534-13 1.70-2.30 90.2 122 42.3 1.5 7.3 318

05 SJ5-T 0-0.70 18.6 32.7 7.44 1.5 0.18 52
SJ5-B 1.10-1.60 67.2 80.9 19.4 1.3 8.3 990

V6 SJ6-T 0.30-1.00
SJ6-B 1.00-2.00 199 371 39.9 1.7 0.26 153
586 9.0 15.1 5.94 1.3 0.012 3.2

V7 SJ7-T 0-1.00 132 75.2 15.1 0.66 0.83 38.5
SJ7-B 1.00-1.58 460 473 45.6 0.79 0.24 222
S87 16.4 27.1 8.37 1.6 0.022 28.1

V8 S.18-T 0-0.60 7.44 8.66 4.01 1.1 <0.006 0.75
538-13 0.60-1.50 165 50.4 15.7 1.6 0.061 17.2

V9 SJ9-T- I 1.00-1.70 844 449 42.7 0.97 0.11 30
SJ9-T-2 1.50 2290 130 93.9 0.59 <0.006 <0.5
539-8 2.10-2.50 2390 87.2 99.6 0.55 <0.006 <0.5

V 10 SJIO-T 0.30-0.80 2310 144 95.5 0.72 0.018 <0.5
5310-8 0.80-1.05 488 172 30.1 0.41 0.21 28

V I I

SB 10

SJ1  1 -T 0.20-1.00

187 38.5 13.4 1.2 0.079 , 1.5

SJ11-B 1.00-1.90 404 153 50.1 1.9 0.018 23.3
SB11 198 37.5 16.6 1.3 0.043 2.9

V 12 SJI 2-T 0.30-0.90
5312-8 1.30-1.85 24.8 25.7 11.6 1.9 0.17 3.9
SB 12 8.44 13.1 5.47 1.6 0.012 0.75

V I 3 SJI 3-T 1.00-2.20 301 45.1 19.4 1 0.27 6.5
5813 3.70 12.4 14.0 6.05 1.3 0.046 1.1

V14 SJ14-T 0-030
5314-13 0.90-1.80 152 30.9 11.6 1.1 0.96 148
5814 12.8 19.8 7.71 1.4 0.015 <0.5
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Tabell 8:  Konsentrasjoner av organiske forbindelser i sjaktene fra Møringa Fyllplass.
S'aktene er merket Ø-Østf Ilin en o V-Vestf Ilin en.

+ Inngår i tungtflyktig stoffblanding; ++ Inngår i fyringsolje/dieselolje
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Tabell 9: Konsentrasjoner av PAH og PCB i sjøbunn (SJI-B-1) og avfallsprøver fra
Østf Ilin en.

# Sjøbunn
* Interferens, evt. forhøyet deteksjonsgrense
** IUPAC-nummer

Sammensetningen av den lyse sanda som ble funnet i sjakt 9 og 10 (se tabell 2) tyder på
at dette kan viere blåsesand deponert av Horten Verft i perioden 1976-86. Begge sjaktene
ligger i det området som ble benyttet av Horten Verft i denne perioden. Lys farge. samt et
høyt innhold av Ni, tyder på at dette er en olivinsand. Den kjemiske sammensetningen
stemmer relativt godt overens med en olivinsand som tidligere er analysert ved
JORDFORSK (Amundsen og Andersen, 1993).

Sjakt 12 og 14 er gravd i avfallsmasser utfylt i perioden 1965-76. Avfallsmassene i sjakt
12 inneholder lite tungmetaller, mens avfallet i sjakt 14 inneholder noe høyere
konsentrasjoner. Sjøbunnen under disse avfallsmassene er ikke påvirket av det
overliggende avfallet (tabell 7).

Innholdet av tungmetaller i sjakt 13 som er gravd i avfallsmasser utfylt i perioden 1986-
91, er lavt (tabell 7).

Organiske forbindelser
Generelt er innholdet av organiske forurensinger lavt på Vestfyllingen. I alle sjaktene på
Vestfyllingen finnes imidlertid noe tyngre organiske produkter, i de fleste tilfeller en
blanding av miljøfremmede stoffer og naturstoffer. I siakt 7 (SJ7-T) finnes også spor av



6.3 Grunnvann

6.3.1 østfyllingen

21

mer flyktige organiske forbindelser (xylener og en mineralsk terpentin). 1sjakt 10 (SJI0-
T) finnes spor av benzen og xylen, samt en PAH blanding som svarer til et et
tjæreprodukt. Også i sjøbunnen ved s'akt 11 (SB1 I ) finnes noe benzen og xylener.

De relativt lave konsentrasjonene av organiske miljøgifter som er funnet i avfallsmassene
på Vestfyllingen bekrefter opplysninger fra intervjuene i forundersøkelsen om at
Vestfyllingen i liten grad er benyttet til deponering av avfall som inneholder organiske
miljøgifter.

6.2 Kornfordeling i avfall og sjøbunn under fyllingsområdet

De prøvetatte sjøbunnsprøvene består i hovedsak av sand (tabell 10). med unntak av
sjøbunnen i sjakt 14 hvor innholdet av silt ott leire er høyere enn i sjøbunnen lenger øst
på fyllingsområdet.

Tabell 10: Innhold av sand, silt o leire i s'øbunn fra s'akter å Øst- o Vestf Ilingen.
Sjøbunn Sand (%) Silt (%) Leire (%)
i s'akt nr.

Avfallsmassene på Vestfyllingen var generelt ganske grove. Dette gjelder spesielt i
området som ble fylt ut i tidsperioden 1986-91, hvor det meste av avfallet bestod av
betongblokker, stein og grus. Også lenger inn på Vestfyllingen var det mye grove masser
og området ved sjakt 6 og 7 dvs, det området som grenser mot Østfyllingen, bestod av
mye jernskarp, stein og grus.

Ut fra en visuell vurdering var avfallsmassene ved sjakt 14 de tetteste på Vestfyllingen.
Massene på Østfyllingen var generelt noe tettere enn på Vestfyllingen, men må etter vår
vurdering kunne karakteriseres som åpne.

Det var ingen tegn til tettende lag mellom avfall og underliggende sand i noen av sjaktene
på øst- og Vestfyllingen, noe som indikerer at vannløselige forurensninger lett kan'
transporteres ned i underliggende sand.

Tungmetaller
Konsentrasjonene av tungmetaller i grunnvannsprovene er svært høye, spesielt for Cu,
Zn, Pb og Cd (tabell 11). Prøvene ble dekantert før analyse (ikke fitrert), slik at
tungmetaller som finnes i/på kolloidalt materiale i vannet i noen grad vil bidra til
konsentrasjonene i grunnvannsprøvene (se kap. 4.4 for forklaring).

Konsentrasjonene av tungmetaller er spesielt høye i brønn 3. Denne brønnen ble i første
rekke etablert med tanke på grunnvannslogginger og en sandspiss m/messingfilter ble
derfor brukt. Selv om brønnen står i avfallsmasser med svært høye konsentrasjoner av
tungmetaller (tabell II), kan det ikke utelukkes at metaller i sandspissen bidrar til de høye
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konsentrasjonene. En identisk brønn på Vestfyllingen (brønn 11), med samme
saltholdighet i grunnvannet (se tabell 14), viser imidlertid ikke tilsvarende høye
konsentrasjoner. Det er derfor sannsynlig at det høye konsentrasjonsnivået av
tungmetaller i grunnvannet i brønn 3 skyldes høye nivåer i avfallet.

Organiske forbindelser
Konsentrasjonene av organiske lettflyktige forbindelser (BTX), Cy+C10-aromater og
ulike klorbenzener i grunnvannet i sjakt 4 (brønn 4) er svært hoyt (tabell 12).
Konsentrasjonene av organiske forbindelser i de andre brønnene på Østfyllingen er langt
lavere, men viser likevel at grunnvannet i resten av området også er betydelig
kontaminert. Sammensetningen av organiske forurensninger i brønn NGI9 ligner på den i
brønn 3 og bekrefter et høyt innhold av bl.a. C9+C10-aromater i grunnvannet i dette
området.

Konsentrasjonene av PAH (tabell 13) er størst i brønn 3,4 og 5. Det er i hovedsak
naftalen. som er den mest vannløselige og flyktige av PAH-forbindelsene, som utgjør
summen av PAH i grunnvannet.

Konsentrasjonene av PCB i grunnvannsprøvene var alle lavere enn deteksjonsgrensen
(0.0 tabell 13).

De høyeste konsentrasjonene av organiske forbindelser i grunnvannet finnes på de
sørligste delene av Østfyllingen (brønn 3, 4 og 5).

6.3.2 Vestfyllingen

Tungmetaller
Konsentrasjonene av tungmetaller i grunnvannet er swert høye også på Vestfyllingen.
Høye verdier for Cu, Zn. Pb, Cd og Ni finnes i brønnene 6, II og 14. De høyeste
verdiene for Cu, Pb og Cd finnes i brønnene 6 og 14, mens brønn 11 har den høyeste
konsentrasjonen av Zn og Ni (tabell 1 I). Brønn I 1 har en sandspiss m/messingfilter av
tilsvarende type som i brønn 3 på Østfyllingen. Konsentrasjonsnivået av tungmetaller i
brønn 11 er imidlertid langt lavere enn i brønn 3 og er på samme nivå som andre PE-
brønner på Vestfyllingen. Det er ingenting som tyder på at grunnvannet er betydelig
kontaminert av tungmetaller fra selve brønnen.

Organiske forbindelser
Grunnvannet i brønn 8 og II på Vestfyllingen har høye konsentrasjoner av xylener og
C9+C10-aromater (tabell 12). Små mengder benzen og toluen finnes i alle brønnene på
dette området, bortsett fra i brønn 6 og 14 dvs. øst og vest på Vestfyllingen.
Grunnvannet i brønnene NGI6 og NGI7 har en sammensetning av organiske forbindelser
som ligner de andre brønnene (tabell 12).

Fyringsolje/dieselolje er ikke funnet i noen av bronnene på Vestfyllingen. PAH og PCB
er ikke bestemt i noen av grunnvannsprøvene fra dette området.





Tabell 12: Konsentrasjoner av organiske forbindelser i grunnvannet fra Møringa
F 11 lass. (Ø-Østf Ilin en, V-Vestf Ilin en)

*Anterferens. Kan være skjult av  C9+C10-ammater.

Tabell 13: Konsentrasjoner av PAH og PCB-komponeneter i grunnvann fra
Østf Ilin en
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*-Kan ikke bestemmes p.g.a. interferens
**-forhøyet deteksjonsgrense p.g.a. interferens

BR I BR 2 BR 3

p.g/1
BR 4 BR 5

PAH:
naftalen 0.86 1.5 4.4 * 3.6
acenaftylen 0.04 0,05 >0.1** 0.05
acenaften 0.07 0.08 0.88 0.38 0.23
tluoren 0.06 0.07 0.44 0.86 0.6
fenentren 0.06 0.06 0.32 1.5 0.2
antracen 0.04 0.04 0.09 0.13 0.04
fluoranten <0.02 0.02 0.06 0.06 0.09
pyren <0.02 0.02 0.06 >0 05" 0.07
benzo(a)antracen <0.02 <0.02 0.03 <0.02 0.02
krysen/trifenylen <0.02 <0.02 0.02 <0.02 0.03
benzfluorantener <0.02 <0.02 0.03 <0.02 0.03
benzo(a)pyren <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
benzo(ghi)perylen <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
dibenzo(a.h)antracen <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
indeno(I.2.3-cd)pyren <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Sum PAH 1.09 1.83 6.38 2.93 4.96

PCB:
No. 28 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
No. 52 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
No. 101 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.0 I
No. 138 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
No. 153 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
No. 180 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
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6.4 Ledningsevne og pH i grunnvann

Grunnvannets ledningsevne (1.1) ble målt ved tidspunktet for vannprøvetaking (11.11.94)
og ved springflo-episoden 08.12.94 (tabell 14).

Tabell 14: pH, ledningsevne. samt klorid og natrium-konsentrasjoner i grunnvannet
ved røvetakin . Østfyllin en-Ø; Vestf Ilin en-V

* Ledningsevne under episodestudiet 08.12.94
** Brønnen var tom ved prøvetakingstidspunktet
# Cl-konsentrasjonene er bestemt ved bruk av Na-konsentrasjonene i en Iineær
regresjonsmodell med Na som uavhengig variabel: Cl = 1.66 • Na + 122.3, R2=0.996

Selv om ledningsevnenivået i grunnvannet generelt er ganske høyt i fyllingsområdet, er
det bare ledningsevnen i brønn 14 og N6I6 som tilsier at sjøvannet trenger direkte inn i
deponiet. Begge disse brønneneligger like ved det sist oppfylte området (1986-93) som
for en stor del består av grove masser (div. bygningsavfall). Klorid og natriuminnholdet i
grunnvannsprøvene bekrefter at sjøvann trenger inn i områdene ved brønn 14 og NGI6.

pH i grunnvannet ligger som forventet i området mellom 7.0 og 8.5.

6.5 Hydrologiske data

6.5.1 Kotekart for grunnvannsnivå i fyllingsområdet

Basert på logginger av grunnvannsnivået ved vannprøvetaking 11.november 1994 (tabell
4), er det utarbeidet et kotekart som viser grunnvannsnivåct i ulike deler av
fyllingsområdet (figur 3, side ). Det må understrekes at kartet er basert på logginger kun
denne ene dagen.

Grunnvannsnivået er høyere på Østfyllingen enn på Vestfyllingen. Den største
grunnvannsgradienten finnes på Østfyllingen, fra området ved sjakt 4 og 5 og mot sjakt
NGI9 og sjakt 2 (figur 3). Det er også en klart fallende gradient fra sjakt 4 og 5 på
østfyllingen og mot Vestfyllingen. Denne gradienten avtar mot området utfylt i perioden
1976-86 på Vestfyllingen, hvor grunnvannsnivået ligger nær sjøvannsnivået. Den lave
grunnvannsgradienten i dette området stemmer godt overens med NGIs
grunnvannsobserva.sjoner på Vestfyllingen (Rødsand og Hauge. 1992).

Antatte strømningsretninger for grunnvannet på Møringa fyllplass er vist (figur 3).
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6.5.2 Logging av grunnvannstand 20-23.oktober 1994

Grunnvannstanden ble logget kontinuerlig i perioden 20-23.10.94. Loggingen ble
gjennomført over en periode på 18 timer på Vestfyllingen (i sjøkant (VK2), brønn 9 og
brønn II) og over en periode på 48 timer på Østfyllingen (i sjøkant (VK1), brønn 2 og
brønn 3).

Ingen av grunnvannsbrønnene viste noen respons på tidevannet i loggingsperioden (figur
4). I perioden 20-21.10 var det høytrykk i området slik at vannstanden i sjøen var lavere
enn normalt. Responsen i brønn 9 (nærmest sjøen) på normale tidevannsfluktasjoner kan
derfor være tilstede selv om disse loggingene ikke viste noen respons. I perioden 22-
23.10, under logging på Østfyllingen, var vannivået i sjøen mer normalt. Heller ikke her
ble det observert noen respons i brønnene på tidevannsfluktasjonene. JORDFORSK
regner det for svært lite sannsynlig at normale tidevannsfluktasjoner influerer på
grunnvannet på østfyllingen. Mye tyder på at det var et spesielt høyt lufttrykk under
loggingen på Vestfyllingen 20-21.10 og at sjøvannstanden disse dagene var spesielt lav.
Det er derfor behov for ytterligere målinger av grunnvannstanden i ulike deler av
Vestfyllingen kombinert med samtidige logginger av sjøvannstanden.

Loggingene av grunnvannstanden på øst- og Vestfyllingen viser også at
grunnvannsnivået på Østfyllingen er høyere enn på Vestfyllingen, samtidig som det er
store forskjeller i grunnvannsnivået i brønn 2 og 3 på østfyllingen.

6.5.3 Springflo 8.desember 1994

Ved springfloen i Sør-Norge 8.desember ble det foretatt manuelle logginger av
grunnvannsstanden på Møringa fyllplass og i sjøkanten utenfor deponiet fra ca. k1.15 til
kl 21 (figur 5). Sjøen nådde et maksimumsnivå ca. kl 17.15 og falt deretter ea. 1 meter
(!) fram til kl. 21.10 (siste logging av vannstand i sjøen). Det falt nedbør mellom kl. 15
og ca. kl. 20 og regnvannet har trolig påvirket grunnvannstanden noe under
springfloepisoden.

Grunnvannsnivået på Østfyllingen (Br I-Br5) viste liten respons på den høye
sjøvannstanden, bortsett fra i brønn 2 hvor grunnvannstanden steg 0.52m (figur 5).
Ledningsevnen i grunnvannet i brønn 2 ble målt til 6.15 mS/em når vannivået i brønnen
var på sitt høyeste (tabell 14). Dette er en dobling av ledningsevnen i forhold til ved
vannprøvetakingen 11.november, noe som mest sannsynlig skyldes inntrengning
avsjøvann i brønnen. Også i brønn NGI9 var det en betydelig respons (hevet
grunnvannsnivå) på den høye sjøvannstanden. Brønn 2 og NGI9 ligger nærmest siøen av
brønnene på Østfyllingen.

Figur 6 illustrerer økningen av grunnvannsnivå under springfloepisoden sammenlignet
med prøvetakingen 11.november på de ulike delene av fyllingsområdet. Responsen på
den kraftige floen er generelt større på Vestfyllingen enn på østfyllingen og økningen i
grunnvannsnivået er størst i områder som ligger nærmest sjøen (brønn N0I7, brønn 9,
brønn NGI6 og brønn 14; figur 6).

Ledningsevnen i grunnvannet på Vestfyllingen økte ikke i noen av brønnenc under
springfloepisoden (tabell 14). Arsaken kan være at det ble pumpet for grunt i brønnene (
eller at hevingen av grunnvannsnivået skyldes "oppstuving" av grunnvannet, og ikke at
sjøvann trengte inn i avfallsmassene.
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Figur 5:  Oversikt over vannstandsendringer i sjØkanten (SKV=VK1, se figur 2) og i
grunnvannet 8.desember 1994 på MØringa fyllplass.





Sammenligning av tungmetallinnholdet i grunnvannet i brønn 2 og brønn 14 under
springfloepisoden 8.desember og ved prøvetakingen 11.november, gir en indikasjon på
endret mobilisering (tabell 15). Konsentrasjonene av tungmetaller er betydelig redusert i
grunnvannet under springfloepisoden sammenlignet med konsentrasjonene ved
prøvetakingstidspunktet ( II. november 1994). Størst er reduksjonen for Cu, Pb og As,
og reduksjonene er større i brønn 2 enn i brønn 14. Årsaken til den store reduksjonen i
brønn 2 kan være at kolloidalt materiale blir felt ut ved saltvannsinntrening.

Resultatene (tabell 15) gir ingen indikasjoner om at det skjer noen økt mobilisering av
tungmetaller fra avfallet under springfloepisoder. Selv om konsentrasjonene av
tungmetaller i grunnvannet ikke ser ut til å oke under springfloepisoden, kan mengden
tungmetaller som vaskes ut fra deponiet likevel øke fordi en større del enn normalt av
avfallsmassene vil bli dykket i grunnvannet. og fordi større vannmengder dreneres ut fra
deler av avfallet etter en episode.

Det er fremddes usikkert om normale tidevannsfluktasjoner påvirker grunnvannsnivået i
Vestfyllingen. De hydrologiske forholdene på Vestfyllingen må derfor følges opp med
ytterligere logginger. 1hvilken grad saltvann trenger inn i avfallsmassene er også noe
usikkert på bakgrunn av de eksisterende målingene.

Tabell 15: Konsentrasjoner av tungmetaller i brønner fra Møringa Fyllplass ved
vann røvetakin oa ved s rin floe isode 8.desember 1994*.

6.6 Sedimenter
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Tungmetaller
Sedimenter fra prøvepunktene VI, V2, 02 og Vealøs ble analysert med hensyn på
tungmetaller (tabell 16). Konsentrasjonene er jevnt over lave og tilstanden (Knutzen

1993) er for de fleste elementene god. For P1) og Hg i sedimentene (5-10cm) fra
VI og for Hg i sedimentene (5-10cm) fra V2, er ifølge de samme kriteriene tilstanden
mindre god. Konsentrasjonene må likevel karakteriseres som lave.

Tabell 16: Innhold av tungmetaller i sedimenter utenfor Møringa FyIlplass, samt Ved
referanseområdet (Vealøs).

Tilstandsklasse mindre od (Knutzen m.fl., 1993)
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Organiske forbindelser
Konsentrasjonene av PAH, PCB og THC i sedimentene utenfor Østfyllingen er betydelig
høyere enn i sedimentene ved Vealøs (tabell 17). Konsentrasjonene av disse tre
komponentene er betydelig høyere i 5-10cm enn i 0-5cm. Ifølge klassifiseringen av
miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann (Knutzen mil.. 1993), er tilstanden mindre god for
summen av PAH i sedimentene fra 5-10cm, for PCB i sedimentene fra 0-5cm og 5-10cm
og tilstanden er nokså dårlig for benzo (a) pyren.

6.7 Blåskjell og tang

Tungmetaller
Konsentrasjonene av Pb i blåskjell faller ifølge klassifisefingen av miljøkvalitet i klassene
mindre god og nokså dårlig, bortsett fra i VI hvor konsentrasjonen er på nivå med
referanseprøven fra Vealøs. Også Cr i  ø  I faller innenfor tilstandsklasse mindre god
(tabell 18).

Tabell 17: Innhold av PAH. PCB og THC i sedimenter. blåskjell  (Mytilus edulis)  og
tan  (Fucus vesiculosus) fra områder utenfor Østf Ilin en og ved Vealøs.

Tilstandsklasse 11: mindre od  (Knutzen m.fl., 1993)
Tilstandsklasse n  (Knutzen mil., 1993)
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Tabell 18: Innhold av tungmetaller i blåskjell  (Mytilus edulis)  utenfor Møringa
F 11 lass. (Vealøs - referanse røve).

Tilstandsklasse II: mindre od  (Knutzen m.fl., 1993)
Tilstandsklasse III: nokn, 7°?-^1i (Knutzen rn.fl., 1993)

Innholdet av Zn, Pb, Cd, Ni og Cr i blæretang gjør at tilstanden for blæretang i områdene
utenfor fyllingsområdet klassifiseres som mindre god eller nokså dårlig (tabell 19).

Tabell 19: Innhold av tungmetaller i blæretang  (Fucus vesicuIosus)  i  områdene utenfor
Mørin a F Il lass. (Vealøs - referanse røve).

* Sagtang (Fucus serratus)  ble innsamlet ved lokalitet Vestfylling V4.
Tilstandsklasse mindre od  (Knutzen m.fl., 1993)
Tilstandsklasse:III  nr; 7..)1,F271( (Knutzen m.fl., 1993)

Organiske forbindelser
Blåskjell og tang ble samlet inn 08.11.94 utenfor Østfyllingen for bestemmelse av
organiske forbindelser. En samleprøve fra  øl  og 02 (01+Ø2) ble analysert for blåskjell
og tang.

Innholdet av sum PAH og benzo(a)pyren i blåskjell utenfor Østfyllingen og ved
referanseområdet på Vealøs gjør at tilstanden for disse komponentene er mindre god
(tabell 17). Innholdet av PCB i blåskjell utenfor Østfyllinen er høyere enn ved Vealøs og
tilstanden med hensyn på PCB klassifiseres som minde god (tabell 17).

Vedlegg 4 viser tilstandsklasser for tungmetaller og organiske miljøgifter i sedimenter,
blåskjell og tang.

7. Mobiliseringsforsøk

7.1 Bakgrunn og målsetting for mobiliseringstestene

Bakgrunn
Det er allment kjent at faktorer som pH, ionestyrke, innhold av organiske og uorganiske
kompleksbindere, temperatur og redox-forhold påvirker mobiliteten av forurensninger fra
en fast fase til en væskefase (som oftest vann). Hvilke av disse kjemiske og fysiske
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faktorene som til enhver tid vil være dominerende og styre mobiliseringen av
forurensninger fra f.eks. avfall, vil avhenge av hvordan vannfasen som er i kontakt med
avfallet påvirkes av regionale og lokale forhold på deponistedet. Påvirkningen kan f.eks.
komme fra nedbør, sjøvann eller organisk materiale fra omkringliggende masser i
deponiet. Disse tre faktorene vil også ha betydning for temperatur- og redoxforholdene i
et avfallsdeponi.

Som nevnt vil betydningen av faktorene variere og lokale forhold vil være bestemmende
for hvilke faktorer som påvirker mobiliseringen av forurensninger fra avfall. Under
normale forhold og på kort sikt er det få endringer i det kjemiske og fysiske miljøet i et
avfallsdeponi. Ved unormalt høye vannstander i sjøen (springflo), ved store
nedbørmengder eller sterk snøsmelting (såkalte "episoder"), kan imidlertid de
hydrologiske forholdene i ct deponi endre kjemien i vannfasen slik at mobiliseringen av
forurensninger kan øke.

For å undersøke hvordan enkeltfaktorer og kombinasjoner av faktorer påvirker
mobiliseringen av miljøgifter fra avfallsmasser, kan ekstraksjonstester med utgangspunkt
i faktorielle forsøksplaner brukes. Dette er metodikk som JORDFORSK har benyttet ved
flere anledninger (f.eks. Andersen og Engelstad, 1991; Amundsen og Andersen, 1993).
Kjennskap til deponiets utforming, lokalisering av avfallet og hydrologiske forhold er en
forutsetning for å kunne gjøre en mest mulig hensiktsmessig lokal tilpasning av
mobiliseringsforsøkene.

Lokalt tilpassede utlekkingstester er en laboratorietest som gir en god indikasjon på hvilke
konsentrasjoner av miljøgifter som kan oppnås i jordvæsken i deponiet, samt hvor
betydningsfulle ulike faktorer f.eks. sjøvann og organiske kompleksbindere, er for
mobiliseringen av miljøgifter fra avfallet. I dette mobiliseringsforsøket er bare
utlekkingen av tungmetaller undersøkt.

Målsettingen med mobiliseringsforsøket er å:
• undersøke hvilke faktorer (sjøvann, sur nedbør, organiske kompleksbindere)
som påvirker mobiliseringen av tungmetaller fra avfallet
• gi en indikasjon på konsentrasjonsnivåer av tungmetaller i væskefasen i deponiet
under varierende forhold
• vurdere stabiliteten til tungmetallene i avfallfra Vest- og Østfyllingen.

7.2 Eksperimentelle data

7.2.1 Valg av avfallsprøver

To blandprøver, en fra Vestfyllingen og en fra Østfyllingen, ble laget ved å blande fem
avfallsprøver fra hver av fyllingene i like mengder (tabell 20). Avfallet med de høyeste
nivåene av tungmetaller ble stort sett brukt, samtidig som det ble lagt vekt på å inkludere
avfall som kan påvirkes f.eks. ved inntrengning av sjøvann i deponiet.

Tabell 20: Oversikt over prøver som er blandet sammen fra Vest- og østfyllingen og
som er ben ttet i mobiliserin sforsøkene.

Vestfyllingen østfyllingen
Prøvenavn Prøved Kle (kote Prøvenavn Prøved kle kote m

S.16-B -0.21 - 0.79 SJ2-T 1.29
SJ7-B 0.11 - 0.69 S.12-B 0.29

SJ9-T-I 0.57 - 1.27 SJ3-T 1.19 - 1.89
SJIO-B 1.26 - 1.51 SJ3-B 0.09 - 1.09
S114-B -0.05 - 0.85 SJ4-B 0.29 - 0.89
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7.2.2 Valg av påvirkningsfaktorer

Selv om avfallet på Vestfyllingen for det meste er dekket med et tynt lag (0-30cm) av
stein og grus, er avfall mange steder å se på overflaten (div. jernskrap). Mangelen på
dekke og de dårlige bufferegenskapene til stein og grus i overflata, gjør at surheten i
nedbøren vil ha betydning for mobiliseringen av tungmetaller fra avfall i de øverste lagene
på dette området. Dette, sammen med en mulig (fremdeles usikker) påvirkning av
saltvann i de nederste avfallsmassene, gjorde at pH og saltvann ble valgt som
påvirkningsfaktorer i mobiliseringsforsøket av avfall fra Vestfyllingen.

På østfyllingen er avfallsmassene dekket med 30-50cm matjord. Bufferegenskapene til
dette laget er gode slik at sur nedbør etter vår mening ikke vil påvirke mobiliseringen av
tungmetaller fra avfallet. I tillegg til saltvann, som vi antar kan påvirke mobiliseringcn av
tungmetaller fra avfallet også på Østfyllingen, ble organisk bundet karbon
(kompleksbinder) brukt som den andre påvirkningsfaktoren. Inntrengning av vann
gjennom matjordlaget på toppen av avfallet vil kunne føre til høye konsentrasjoner av
organisk materiale i vannløsningen. Dette kan som nevnt føre til økt kompleksering og
dermed økt mobilisering av tungmetaller fra avfallet.

7.2.3 Eksperimentelt

Lokalt tilpassede mobiliseringsforsøk ble utført på blandprøvene av avfall fra Øst- og
Vestfyllingen (se tabc11 20).

50 gram homogenisert blandprøve ble innveid i 1000m1 polyetylenflasker og tilsatt 200m1
ekstraksjonsvæske. Sammensetningen av ekstraksjonsløsningene (1-4) er vist i tabell 21.
Flaskene ble satt til risting i 45 timer. Ekstraksjonsløsningene ble deretter filtrert gjennom
0.4514m membranfilter (type: Whatman GF/A), surgjort med konsentrert HNO3 (til 1%
HNO3) og analysert med hensyn på Cu, Mn, Zn, Pb, Cd, V, Ni, Cr, Co, As, Hg og Sn
som vist i vcdlegg 1 (vannprøver).

Tabell 21: Sammensetningen av ekstraksjonsløsningene i det faktorielle
forsøkso settet.

Vestfyllin en stfyllingen
Ekstraks'onsløsnin nr. 1 2 3 4 Ekstraks'onsløsnin nr. 1 2 3 4
pH o 1 o 1 Ionestyrke o 1 o 1
lonest rke ool ITOC oo 1 1
1, o - se tabell 22 for forklaring.

Det ble laget to løsninger, en med høy verdi (1) og en med lav verdi (o), for pH,
ionestyrke og TOC (tabell 22). Løsningenes p1-1 ble justert til pH 3.5 og pH 7.0 med
0.15M H+ (1:1 H2SO4:HNO3) eller med 0.01M Na011.

ull i sur nedbør kan bli 3.5 (og lavere) i såkalte episoder. Lav pH i nedbøren vil kunne
øke mobiliteten av tungmetaller gjennom oppløsning av salter som inneholder
tungmetaller og gjennom ionebyttereaksjoner på overflater som binder tungmetaller.

lonestyrken i sjøvann er høy og vi har valgt å lage en kunstig løsning mcd en
sammensetning som tilsvarer ionestyrken i 50% sjøvann og som har en tilsvarende
sammensetning når det gjelder de viktigste ionene. Kationer og anoiner som Mg2+, Na ,
Cl- og SO42- , som er svært vanlige i sjøvann, vil mobilisere tungmetaller fra fast fase til
væskefase gjennom ionebyttereaksjoner og komplekscringsreaksjoner.



pH

lonestyrke

TOC

7.2.4 ANOVA-analyse

0.000IM saltløsnin
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Tabell 22: Sammensetnin en av løsnin ene ben ttet i mobiliserin sforsøket
Løsnin o 1

7.0 3.5

Element Konsentras.on /k
Na 8.78
Mg 1.98

0.0001M saltløsning Ca 0.41
0.40

CI 21.1
S0.4 2.70

100 mg TOC/1
0.0001M saltløsning Blanding av sitronsyre, eplesyre og

salis Is re

TOC (totalt organisk karbon) inneholder 100mg TOC/I laget av en blanding av
sitronsyre, eplesyre og salisylsyre. Alle disse syrene er naturlige nedbrytningsprodukter
av organisk materiale i jord og er svært effektive kompleksbindere for tungmetaller.

I et faktorielt forsøksoppsett blir alle mulige kombinasjoner av faktorene og nivåer av
disse undersøkt. Faktorielle forsøk gir mulighet til å undersøke hvordan en faktor (f.eks.
pH) påvirker mobiliteten ved fiere nivåer av andre faktorer (f.eks. ionestyrke og DOC) og
gir på denne måten data som er gyldig over et bredt område av eksperimentelle verdier.
Tid spares ved at færre ekstraksjoner er nødvendig for å se på hvordan faktorene påvirker
metallmobiliteten, samtidig som oppsettet gir et godt innblikk i hvordan faktorene
innbyrdes påvirker hverandre i metallutlekkingen (Montgomery, 1984).

En generell ligning for variansen i et faktorielt forsøk med 2 faktorer som hver har 2
nivåer (22-forsøk) kan være:

Yuk.. = y + t. +1)1 + (tb).. + eu..k (likn.1)

hvor i=1, a; j=1,2,...,b; k=1 7  n

Yijk er observasjonen (f.eks. innholdet av kopper i løsning), y er det generelle
gjennomsnittet i forsøket, ti er effekten av faktor t (f.eks. effekten av pH) , h er effekten
av faktor b (f.eks. TOC)) , tb er effekten av interaksjoner mellom faktorene t og b og e er
den tilfeldige feilen i forsøket. I variansanalysen ønsker en å teste hvorvidt de ulike
faktorene (pH, TOC etc.) har en signifikant betydning for den totale gjennomsnittlige
effekten, eller om noen av interaksjonene har betydning for den totale gjennomsnittlige
effekten av behandlingen.

I denne undersøkelsen ble to 22-faktorielle mobiliseringsforsøk utført, ett på avfall fra
Vestfyllingen med to nivåer av p11 og ionestyrke, og ett forsøk på avfall fra Østfyllingen
med to nivåer av ionestyrke og TOC.
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7.3 Resultater og diskusjon

Tabell 23:Konsentrasjoner av tungmetaller i samleprøvene som er benyttet i
mobiliserin sforsøkene.

Konsentrasjonene av tungmetaller i de ulike ekstraksjonsløsningene etter 45 timer risting
og filtrering (tabell 24), viser at nivåene av Pb, Ni, As, Hg og Sn stort sett ligger under
deteksjonsgrensen for disse elementene. Med de høye konsentrasjonene av tungmetaller
som finnes i avfallet synes det klart at mobiliseringen av disse elementene fra avfallet
både på Øst- og Vestfyllingen er lav. Det er ikke mulig å utføre variansanalyse for disse
elementene.

Konsentrasjonene av Cu, Zn, Cd og Cr (på Østfyllingen) i ekstraksjonsløsningene ligger
godt over deteksjonsgrensene. Verdiene for Zn er relativt høye (tabell 24).

Tungmetallkonsentrasjonene i de ulike ekstraksjonsløsningene (tabell 24) ble benyttet i en
ANOVA-analyse (tabell 25) for å teste hvorvidt de ulike faktorene og interaksjoner
mellom disse, har en signifikant effekt på mobiliseringen av tungmetaller fra avfallet.

Tabell 24: Konsentrasjoner av tungmetaller i ekstraksjonsløsninger fra
utlekkin sforsøk.

Lok. pH p. TOC Cu Zn Ph Cd Ni Cr As Hg Sn

mg/1

Tabell 25: Resultater fra ANOVA-analysen. p< 0.05 viser at faktoren har en signifikant
effekt å mobiliserin en av metallet. ( =ionest rke).
Lokalitet pH j.t. TOC Cu  Zn Cd Cr

Signifikansnivå (p)

1 0 0.014 0.779 0.002
Vestfyllingen 0 I 0.009 0.006 0.000

I 1 0.015 0.779 0.002

østfyllingen
1 0 0.002 0.006 0.002 0.006
0 1 0.020 0.627 0.072 0.071
1 I 0.102 0.443 0.077 0.013



ANOVA-analysen viser at sjøvann er den viktigste potensielle faktoren som øker
mobiliscringen av tungmetaIler fra avfall på Vest- og Østfyllingen (lavest p-verdi). Lav
pH gir også en signifikant økning av mobiliseringen av Cu og Cd fra avfall fra
Vestfyllingen. mens Zn ikke påvirkes av lav pH i denne avfallsprøven (tabell 25).

1 avfallsprøven fra Østfyllingen gir høyt innhold av TOC i væskefasen et signifikant
økning av mobiliseringen bare for Cu, mens kombinasjonen av saltvann og høy TOC gir
en signifikant økt mobilisering for Cr.

For a få et innblikk i stabiliteten av tungmetaller i avfallet på Vest- og Østfyllingen ved
sjøvannsinntrengning. kan Kd-forholdet beregnes for de ulike metallene:

konsentras.on av metall i avfall
Kd = konsentrasjon av metall i væskefasen

Et høyt Kd-forhold viser at tungmetallene er stabile og i liten grad vil lekke ut fra avfallet.
Kd-forholdet gir imidlertid ikke noe absolutt tall for stabiliteten, men ved å sammenligne
Kd-forholdet for ulike tungmetaller i ulike avfallstyper og fra ulike områder, kan dette
forholdet brukes til å gi relative tall for stabiliteten.

Sammenlignes Kd-forholdet for metallene Cu, Zn og Cd (figur 7) sees at det ikke er
vesentlige forskjeller i stabiliteten til tungmetallene i det undersøkte avfallet på Vest- og
Østfyllingen. Av de tre tungmetallene som er vist i figuren er Cu det mest stabile (høyest
Kd-forhold) og Cd det minst stabile. Sammenlignet med tidligere undersøkt avfall fra
andre deponier, er et Kd-forhold på 100.000 svært høyt og indikerer at Cu og Zn
mobiliseres i liten grad tatt i betraktning de høye konsentrasjonene som finnes i avfallet.

10000.0

-E

100000.0

1000.0

100.0
Cu
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• Vestfyllingen
Østfyllingen

Zn Cd

Figur 7: Kd-forholdet i 50% saltvann for Cu, Zn og Cd i avfall fra Vest- og
Østfyllingen.

Til tross for at sjøvann gir en signifikant økt mobilisering av Cu, Zn og Cd fra avfallet, er
utlekkingen fra avfallet relativt liten.
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7.4 Konklusjoner

• Laboratorieundersøkelser viser at saltvann gir en signifikant økning i mobiliteten
av Cu, Zn og Cd fra avfall på Øst- og Vestfyllingen og at saltvann er den klart
viktigste faktoren som bidrar til økt mobilisering av tungmetaller fra
avfallsmassene på området.

• Tungmetallene i avfall på Vest- og østfyllingen er relativt stabile. Til tross for at
sjøvann gir en signifikant økning i utlekkingen av tungmetaller fra avfallet, vil
relativt små mengder metaller mobiliseres ved saltvannsinntrengning.

• Det er små forskjeller i stabiliteten av tungmetaller i avfall fra Vest- og
Østfyllingen.

8. Diskusjon og vurdering av resultater

Tungmetaller
Normverdiene som er satt for tungmetaller i forurenset jord (SFT, 1994) ligger 2-3x over
bakgrunnsnivået for norsk mineraljord og jordbruksjord for metallene Cu, Zn og Pb. For
Ni er forskjellene mindre og for Cd og Hg større (tabell 26).

Konsentrasjonene av tungmetaller i avfallsfyllinga på Møringa ligger langt over
normverdiene og det generelle bakgrunnsnivået av tungmetaller i norsk mineraljord (tabell
26). NGIs undersøkelse (Rødsand og Hauge, 1992; tabell 26) viste høye konsentrasjoner
av tungmetaller på østfyllingen. Disse ble bekreftet i denne undersøkelsen.
Tungmetallnivået på Vestfyllingen viste seg å være større enn det NG1 fant i
forundersøkelsen. Konsentrasjonsnivået av tungmetaller på Vestfyllingen er noc lavere
enn i de mest forurensede massene på Østfyllingen, men nivået er jevnt over det samme
på de to fyllingsområdene.

Generelt ligger det mest forurensede avfallet fra 1 meter under overflaten og nedover mot
grunnvannet. På østfyllingen hvor området er dekket til med matjord, cr dette spesielt
tydelig. Analyseresultatene fra Vestfyllingen viser at dette også er tilfelle her, selv om
endel avfall (metallskrap etc.) ligger i overflata

Tungmetallnivået på Møringa Fyllplass er høyere enn det som er funnet på
avfallsfyllingen i Indre Havn (tabell 26), som grenser til det samme havnebassenget som
Møringa (figur 1). Sett på bakgrunn av konsentrasjonene av tungmetaller i avfallet er
Møringa Fyllplass en viktigere potensiell kilde til forurensning av havnebassenget enn
avfallsfyllinga i Indre havn. Kvantitative vurderinger av utlekkingen til havnebassenget
finnes ikke for noen av fyllplassene.

Organiskeforbindelser
Innholdet av organiske forurensninger i avfallsmassene på østfyllingen er svært høyt. På
Vestfyllingen er avfallsmassene mindre kontaminert av organiske forurensinger, selv om
det også her forekommer både benzen, xylen og aromatiske forbiadelser fra
løsningsmidler. Innholdet av en rekke organiske forbindelser, spesielt på Østfyllingen,
ligger langt over normverdiene som er satt for forurenset jord basert på den mest
følsomme bruken (tabell 27). Østfyllingen er den viktigste potensielle kilden til
forurensning av vannresipienter med organiske forurensinger utenfor Møringa Fyllplass.
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Tabel1 26: Sammenligning av konsentrasjoner i avfallsprøver fra Møringa med
normverdier for forurenset grunn og bakgrunnsverdier i mineraljord (morenejord) og
d rket mark.

** Esser (1995)

•

Amundsen m.fl. 1995 (n=I0)
• Denne undersøkelsen
å Rødsand og Hauge (1992)
t 1.enes og Johansson (1989)

Tabell  27: Foreløpige normverdier for forurenset jord (mest følsomt bruk) og verdier
fra avfallsmassene å Mørin a F II lass.

• JORDFORSK/SFT (1994)
* Fyringsolje/dieselolje
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8.2 Spredning av forurensninger

Fyllingsområdet på Møringa er flatt, slik at overflateavrenning av forurensninger er lite
sannsynlig.

Den mest sannsynlige spredningsveien av forurensninger fra området er via grunnvannet.
Store deler av avfallet ligger over normal grunnvannstand. Ved infiltrasjon av
nedbørvann kan miljøgifter fra disse massene mobiliseres og spres til grunnvann. Ved
heving av grunnvannstand som følge av stor nedbørinfiltrasjon og/eller påvirkning fra
springflo og lavtrykk, kan også miljøgifter fra en del av disse massene mobiliseres og
spres i grunnvannet. Fra de deler av avfallet som ligger i direkte kontakt med
grunnvannet (omkring og under kote 0) kan det være en kontinuerlig spredning av
miljøgifter som følge av grunnvannsbevegelse gjennom området. Høye konsentrasjoner
av tungmetaller i grunnvannet på både Vest- og Østfyllingen (og organiske
forurensninger på østfyllingen) tilsier at fyllingsområdet er en potensiell kilde til
forurensning av havnebassenget og Oslofjorden.

Østfyllingen
På Østfyllingen er det en klart fallende grunnvannsgradient fra de mest forurensede
områdene ved sjakt 4 og 5, mot sjøen (figur 3). Avfallsmasser over gammel sjøbunn
virker relativt permeable (rask tilstrømning av vann til gravde sjakter), og høyt
sandinnhold i underliggende sjøbunn tilsier at også dette laget utgjør en mulig
spredningsvei. Logginger av grunnvannstand i området viser imidlertid at
grunnvannstanden står betydelig over sjønivået rett utenfor, og det er knapt merkbar
respons på tidevannsbevegelser i grunnvannet. Dette tilsier at fyllingsfronten i ytterkanten
(mot sjøen) av Østfyllingen er relativt tett, og den vil trolig redusere spredningen av
forurensninger mot Øl og 02 (utenfor fyllingen). Dette bidrar til redusert
vanngjennomstrømning i dette mest forurensede området, ved at sjøvannspåvirkning
normalt ikke kommer inn i avfallsmassene, og ved at tilstrømning av grunnvann fra
tilgrensende områder begrenses sterkt. Det synes imidlertid å være et visst påtrykk av
grunnvann fra sør, og tettingen mot øst medfører en mulig grunnvannsstrøm mot nord og
vest, langsmed og evt. under vegen til Vealøs. Det er ikke klart i hvilken grad grunnvann
fra det forurensede området faktisk spres i disse retningene, men observasjonene tilsier at
det kan ha et visst omfang, særlig ved betydelig nedbør.

Vestfyllingen
Grunnvannsgradienten fra fyilingsområdet på Vestfyllingen og til sjøen er mindre enn på
østfyllingen. Både NGIs målinger (Rødsand og Hauge, 1992), samt målinger utført i
denne undersøkelsen, viser at grunnvannet i store deler av Vestfyllingen ligger omkring
normal sjøvannstand. Det synes å være en viss sammenheng mellom grunnvannstand og
utfyllingsperiode. I de senest utfylte områdene er det knapt noen overhøyde av
grunnvann i forhold til sjøen. Dette tyder på svært åpen forbindelse mot sjøen fra disse
områdene. I de eldre delene av Vestfyllingen er det en svak gradient mot yngre deler, noe
som også tilsier åpne masser og god kommunikasjon i grunnvannet. I den østligste
halvdelen av vestfyllingen ligger så godt som alt avfall over kote 0 (gammel sjøbunn
ligger omkring kote 0). Avfallet virker svært permeabeit. Under avfallet er det i de fleste
sjaktene funnet høyt sandinnhold i gammel sjøbunn, slik at dette også er permeable
masser. Til tross for dette er det registren liten respons på tidevannsendringer innover i
Vestfyllingen. Trolig skyldes dette en kombinasjon av lav sjøvannstand i loggeperioden
og tettere masser under avfall og sandlag. Resultatet cr i alle fall at inntrengende sjøvann
synes å ha små effekter på avfallsmassene. I en springfloepisode er det imidlertid registert
betydelig vannstandsheving langt innover i Vestfyllingen. Dette viser at
sjøvannsendringer og værendringer kan medføre økt vannutskifting i forurensede
masser.

Spredningen av forurensninger fra Vestfyllingen vil avhenge av i hvilken grad sjøvannet
er i kontakt med avfallsmassene og kontakten mellom grunnvannet og sjøen utenfor.
Målinger av ledningsevnen i grunnvannet tyder på at sjøvannet trenger inn i områdene
ved brønn 14 og NGI6. mens inntrengningen andre steder (basert på målinger av
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ledningsevnen) er minimal. Selv om laboratorietestene av utlekkingen fra avfall fra
fyllingsområdet viser at sjøvann er den viktigste faktoren som kan øke utlekkingen av
tungmetaller, er avfallet relativt stabilt selv ved sjøvannspåvirkning.

Det ble ikke observert noen naturlige barrierer mellom avfallsmassene og sandlaget under
fyllingen hverken på Øst- eller Vestfyllingen og en spredning av forurensninger til dette
laget er sannsynlig. Spredning av miljøgifter fra området begrenses trolig av liten gradient
og dermed begrenset vanngjennomstrømning.

Kloakk- og vannledning finnes i øst og sør på Vestfyllingen (figur 2). Spredning av
forurensninger fra Øst- eller Vestfyllingen via dette ledningsnettet anses som
usannsynlig. Massene i Vestfyllingen i området ved sjakt 6 og 7 er grove, og ledninger i
disse massene vil ikke påvirke vannstrømmen.

Det knytter seg fremdeles usikkerhet til hvordan naturlige sjøvannsvariæsjoner påvirker
grunnvannstanden på fyllingsområdet spesielt på Vestfyllingen. Dette bør avklares
nærmere i en videre oppfølging av avfallsfyllingen.

Miljøgifter under spredning fra deponiene mot sjøen vil kunne holdes tilbake i massene
utover mot sjøen. Mobiliserte tungmetaller og organiske miljøgifter vil til en viss grad
bindes til jord- og avfallsmæsser under spredningen. Til dels lang spredningsvei mot
sjøen kan derfor være en forklaring på at det påvises liten effekt as spredning i
resipienten, selv om det påvises betydelige konsentrasjoner av miljøgifter i grunnvann
innover i deponiene.

8.3 Effekt

8.3.1 Konsentrasjoner av tungmetaller og organiske miljøgifter i sedimenter, blåskjell
og tang

Tungrnetaller
Spredningen er undersøkt ved prøvetaking og analysering av sedimenter, blåskjell og
tang i områdene utenfor Møringa Fyllplass, som kan forventes å bli direkte påvirket
forurensninger fra fyllingsområdet.

Vurderinger av tilstanden i sedimentene utenfor Øst- og Vestfyllingen viser at den er god
for tungmetallene bortsett fra for Pb og Hg ved prøvepunkt VI (se figur 2) og for Hg ved
prøvepunkt V2, hvor tilstanden er mindre god (se tabell 16).

Konsentrasjonene av tungmetaller i sedimentene utenfor fyllplassen er langt lavere enn de
som er målt i sedimenter i Hortenkanalen og Indre Havn (tabell 28). Sammenlignes
maksimumskonsentrasjonene av bl.a. Cu. Zn, Pb og Hg i sedimentene fra disse
områdene, ligger nivåene utenfor Møringa fyllplass 10-100x lavere enn i Hortenskanalen
og Indre Havn. Møringa synes på denne bakgrunn ikke å være noen vesentlig kilde til de
høye konsentrasjonene av tungmetaller som er observert i sedimentene i havnebassenget
utenfor Horten (Helland, 1992). Konsentrasjonene av enkelte tungmetaller utenfor
Møringa Fyllplass er også lavere enn de som er målt i Drøbaksundet og utenfor Langøya i
Holmestrandsfjorden (tabell 28).

Organiske forbindelser
For de organiske miljøgiftene i prøvepunkt 02 er tilstanden mindre god for summen av
PAH i 5-10cm og nokså dårlig for benzo(a)pyren. For PCB er tilstanden mindre god i
både 0-5cm og 5-10cm (tabell 17). Konsentrasjonene av PAH, PCB og THC ved 02 er
større i 5-10cm enn i 0-5cm. Dette tyder på at utlekkingen fra fyllingsområdet har vært
større tidligere.
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Nivået av PCB i sedimentene utenfor østfyllingen (tabell 17) er på samme nivå som PCB
i overflatesedimentene i Drøbaksundet (12 mg/kg TS), mens nivåene av PAH (tabell 17)
er langt under nivåene for PAH i sedimentene i Drøbaksundet (Konieczny, 1994).

Selv om tilstanden er mindre god for Pb og Hg, samt PAH, PCB og THC i sedimentene
utenfor fyllingsområdet er ikke konsentrasjonene større enn det som kan forventes i
Oslofjordområdet (jfr. nivåene i Drøbaksundet).

Tabell 28: Sammenligning av tungmetallkonsentrasjoner i sedimenter utenfor Møringa,
med sedimenter fra Hortenkanalen, Indre Havn, Drøbaksundet o Lan ø a.

Cu Zn Pb Cd Ni Cr As
m fk TS

• Denne undersøkelsen
•• NGI undersøkelse av Møringa Fyllplass (Rødsand og Hauge. 1992).
• Helland (1992). Prøvedyp: 0-2cm (Indre Havn); 0-5cm eller 0-10cm i Hortenkanalen.
• Konieczny (1994). Prøvedyp: 0-2cm.
å Walday og Helland (1994) . Prøvedyp: 0-2cm.

8.3.2 Vurdering av forurensningsgraden utenfor Møringa Fyllplass

Forurensningsgraden bestemmes ut fra forholdet mellom målt tilstand og forventet
naturtilstand. Forurensningsgraden deles inn i 5 klasser, fra lite forurenset til meget sterkt
forurenset (tabell 29).

Tabell 29: Forurensningsgrad for sedimenter, blåskjell og tang (Etter Knutzen

Antas det at forurensningsnivået ved referansepunktet på Vealøs representerer forventet
naturtilstand kan forurensningsgraden beregnes for sedimenter, blåskjell og tang utenfor
fyllingene (tabell 30).
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Selv om konsentrasjonene av tungmetaller, PAH og PCB i sedimenter, blIskjell og tang
viser at områdene utenfor Møringa fyllplass ikke er spesielt forurensede, tilsier
forventede bakgrunnskonsentrasjoner, dvs, sammenlignet med referanseområdet ved
Vealøs, at disse prøvemediene for flere tungmetaller (spesielt Pb og Ni), PAH og PCB er
markert til sterkt forurenset (tabell 30). Referanseprøvene som er tatt ved Vealøs
(sedimenter, blåskjell og tang) gir godt bilde av forventet naturtilstand i Møringaområdet
og det er etter JORDFORSKs oppfatning relevant å sammenligne nivåene utenfor
avfallsfyllingen med nivåene i disse referanseprøvene.

Tabell 30:  Beregnet forurensningsgrad for sedimenter, blåskjell og tang utenfor øst- og
Vestfyllingen, Indre Havn og Oslofjorden. Beregningene er basert på de høyeste verdiene
på de ulike lokalitetene. Konsentrasjoner av metaller og organiske forbindelser ved
referanse unktet å Vealøs er brukt som forventet naturtilstand.

* 17.7/0.5 tig/kg TS (se tabell 18).

Sedimenter

1.0
Øst- Vest- Horten- Indre Drebak- Langøya

fyllingen fyllingen kanalen Havn sundet

Figur  7:  Forurensningsfaktorer for lokaliteter vist i tabell 30. Beregningene av
forurensningfaktoren er gjort på bakgrunn av tungmetallkonsentrasjonene i de øverste
sedimentlagene (se tabell 28). I forurensningsfaktoren-Kf beregnet for østfyllingen, er
også THC, PAH og PCB inkludert.
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Forholdet mellom målt tilstand og forventet naturtilstand (Vealøs) danner som nevnt
grunnlaget for beregning av forurensningsgraden for hver enkelt
forurensningskomponenet (tabell 30). Summeres imidlertid dette forholdet for alle
forurensningskomponentene på et sted, kan en samlet forurensningsfaktor (Kf) beregnes
for stedet. Figur 7 viser forurensningsfaktorene for lokalitetene vist i tabell 30.

Ved sammenligning med den samme forventede naturtilstanden (Vealøs), er sedimentene
utenfor avfallsfyllingen på Møringa langt mindre forurenset en sedimentene i
Hortenkanalen og Indre Havn, samt i Drøbaksundet og ved Langøya.
Forurensningssituasjonen i sedimentene utenfor Møringa er pa denne bakgrunnen lite
alvorlig.

9. Konklusjoner

9.1 Kilde

• Områdene på øst- og Vestfyllingen er sterkt forurenset av tungmetaller og er potensielle
kilder til tungmetaller i sedimenter og biota utenfor fyllingsområdet. Både avfall,
underliggende sandlag, og grunnvann er forurenset.

• Avfallsmassene på Østfyllingen inneholder store mengder organiske miljøgifter, både
flyktige forbindelser og tunge olje- og næreforbindelser, og er potensielle kilder til
organiske forurensninger i området utenfor fyllingen.

• Avfall er deponert på gammel sjøbunn og mye av avfallet både på Øst- og Vestfyllingen
ligger mellom kote 0 og kote 0.5. Dette avfallet ligger i grunnvannsnivå og er den
viktigste kilden til spredning av forurensninger til områder utenfor fyllingsområdet.

• Omfanget av kildekarakteriseringen som er utført i denne undersøkelsen er etter
JORDFORSKs oppfatning tilstrekkelig til å kunne foreta hensiktsmessige vurderinger av
avfallsfyllingen på Møringa som potensiell kilde til forurensninger utenfor
fyllingsområdet.

9.2 Spredning

•Høye konsentrasjoner av tungmetaller i grunnvannet på Øst- og Vestfyllingen, samt av
organiske forbindelser i grunnvannet på Østfyllingen, gjør at mulighetene for spredning
av miljøgifter med grunnvannet er den mest sannsynlige spredningsveien for miljøgifter
fra fyllingsområdet. Spredning via avrenning er lite sannsynlig, da fyllingsområdet er
temmelig flatt.

• På Østfyllingen er det en grunnvannsgradient fra de sørligste områdene mot sjøen, men
relativt tette masser i områdene ut mot sjøen hindrer trolig markert spredning. Pga. de
tette massene langs sjøen er det en mulighet for grunnvannspredning fra de sørligste
delene av Østfyllingen mot Vestfyllingen. Grunnvannet faller mot de områdene på
Vestfyllingen som er utfylt i penoden 1976-86. Fra dette området er det ingen klar
grunnvannsgradient ut mot sjøen.

• Høy sjøvannstand hever grunnvannsnivået opp i avfallsmasser som vanligvisligger
relativt tørt. Dette skjer ved oppstuving av grunnvannet ved høyt trykk fra sjøvannet.
Utførte undersøkelser kan ikke dokumentere at saltvann trenger inn i avfallsmassene.

• Mobiliseringsforsøk i laboratoriet viser at sjøvann er viktigere enn sur nedbør og
organiske kompleksbindere i mobiliseringen av tungmetaller fra avfall fra Øst- og
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Vestfyllingen. De samme mobiliseringsforsøkene viser at mobiliseringen av tungmetaller
ved påvirkning av saltvann er liten dvs. avfallet er relativt stabilt.

• Spredningen av forurensninger fra både Vest- og Østfyllingen synes å være relativt lav
vurdert på bakgrunn av de høye verdiene av tungmetaller og organiske forbindelser som
finnes i avfallsmassene og de relativt lave konsentrasjonene av miljogifter som er målt i
sedimenter, blåskjell og tang utenfor fyllingsområdet

• Sammenlignet med sedimentene ved referansepunktet på Vealøs, er sedimentene utenfor
østfyllingen markert forurenset med hensyn på Ni, THC, PAH og sterkt forurenset med
hensyn på PCB. Blåskjell og tang utenfor østfyllingen er markert forurenset med hensyn
på Pb. Graden av forurensning i strandområdene utenfor Østfyllingen tilsier at det skjer
en viss utlekking av både tungmetaller og organiske komponenter fra fyllingsområdet.

• Sammenlignet med nivåer av tungmetaller og organiske forbindelser i sedimenter i
tilgrensende resipienter (Hortenkanalen, Indre havn og Oslofjorden) er ikke de nærmeste
områdene utenfor avfallsfyllingen på Møringa spesielt forurenset, da nivåene av
tungmetaller og organiske forbindelser her generelt er lavere enn i disse områdene.

9.4 Kilde-spredning-effekt: konsekvensvurdering

Vurderingene av avfallsfyllingen på Møringa som kilde, samt vurderinger av spredning
og effekter (miljøgifter i sedimenter, samt akkumulering og opptak i blåskjell og tang) er
lagt til grunn for konsekvensvurderingen.

Miljømålene skissert i kap. 1.4 danner grunnlaget for vurderingene.

9.4.1 Arealbruk

Fyllplassområdet på Møringa er idag militært område og er ikke offentlig tilgjengelig. Det
er ikke lenger lov å deponere avfall på fyllplassen og deler av området brukes idag bare til
midlertidig lagring av bl.a. brostein og tømmerstokker.

På Østfylingen er de øverste 30-50cm dekket av matjord og det er svært få spor av
deponert avfall i overflaten. Området er også noe bevokst med busker og trær (mest
bjørk) og mye nyper på området kan være et attraktivt mål for samlere. Endel avfall kan
som nevnt sees i skråningen ut mot sjøen (metallskrap, plastkanner etc.). Med dagens
bruk av området og med en fortsatt avstengning av området, skaper ikke situasjonen på
området noen arealbrukskonflikter.

Ved eventuelle endringer i arealbruken, f.eks. ved bygningsaktivitet på området eller ved
friere ferdsel på fyllingsområdet, kan eksisterende forurensninger skape betydelige
arealbrukskonflikter. Fjerning av endel avfall som ligger i skråningen ut mot sjøen bør
fjernes før området kan gjøres mer offentlig tilgjengelig. Graving i fyllingen vil kunne
føre til betydelig økning i utlekkingen av miljøgifter fra området.

Høye konsentrasjoner av tungmetaller og spesielt organiske miljøgifter gjør at
byggeaktiviteter, spesielt i tilfeller hvor graving er nødvendig, i framtiden er uaktuelt uten
på forhånd å foreta kostnadskrevende fjerning av forurensede masser.

På Vestfyllingen er de forurensede massene langt mindre tildekket og bruk av området
slik det ligger idag er mer betenkelig enn tilfellet er for østfyllingen. Flere steder stikker
metallskrap opp over bakken (bl.a. jernstenger, stålplater). Dagens bruk av området
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skaper ingen arealbrukskonflikter, men en framtidig økt ferdsel på området bør bare skje
etter omfattende tildekking av avfall og planering. Framtidig bygge- evt. graveaktivitet på
området kan føre til betydelig økning i utlekkingen fra området.

9.4.2 Grunnvann

Som nevnt er det fra Borre kommunes side ingen planer for framtidig utnyttelse av
grunnvannet i områder i nærheten av Møringa. Eksisterende drikkevannsforsyning er god
og tilstrekkelig også for forsyningen i overskuelig framtid.

Konflikter knyttet til grunnvannet begrenser seg derfor til grunnvannet som mulig
spredningsvei for forurensninger fra fyllingsområdet til åpne resipienter i området dvs.
Indre Havn og Oslofjorden.

9.4.3 Marint mfljø

Avfallsfyllingen på Møringa grenser til to åpne resipienter: Indre havn og Oslofjorden.
Østfyllingen grenser til Oslofjorden, mens Vestfyllingen grenser til Indre Havn.

På bakgrunn av målte konsentrasjoner av tungmetaller og organiske miljøgifter i
sedimenter, blåskjell og tang utenfor øst- og Vestfyllingen er det klart at det skjer en
spredning av tungmetaller, PAH og PCB fra fyllingsområdet til områdene utenfor
fyllingsområdet.

Østfyllingen vil være en av svært mange kilder til forurensning av Oslofjorden.
Konsentrasjonene av tungmetaller og PCB i sedimentene utenfor fyllingskanten er noe
lavere eller på samme nivå som andre steder i fjorden (Langøya og Drøbaksundet), mens
konsentrasjonene av PAH er betydelig under nivåer f.eks. i Drøbaksundet.
Referanseprøven 600m ut mot Vealøs er trolig upåvirket av forurensninger, og andre
konflikter knyttet til det marine miljøet i Oslofjorden andre enn en lokal forurensning
utenfor deponiet finnes ikke. østfyllingen skaper ikke konflikt i forhold til badeaktivitet
på badeplassen ("Vollane") som finnes noen hundre meter sør for fyllingen.

Vestfyllingen er også en av flere forurensningskilder til havnebassenget utenfor Horten.
Lave konsentrasjoner av tungmetaller utenfor Vestfyllingen sammenlignet med
konsentrasjoner i sedimentene i Indre Havn tilsier at dette fyllingsområdet bidrar i liten
grad til forurensning av havnebassenget og at andre kilder er viktigere. Nivåene av
tungmetaller i sedimenter, tang og blåskjell utenfor Vestfyllingen tilsier ikke at
avfallsfyllingen på Møringa vil skape konflikter for etablering av Leks. rostadion ag
seilergymnas i havnebassenget. En eventuell badeplass bør ikke legges i nærheten av
fyllingsområdet.

10. Forslag til oppfølging av forurensningssituasjonen ved
Møringa Fyllplass

10.1 Bakgrunn og målsetting

Betydelige mengder miljøgifter finnes i avfallsmassene både på Vest- og østfyllingen.
Spredningen av miljøgifter synes imidlertid å være begrenset og effekten er dermed
moderat. P.g.a. lav belastning og andre kilder i området, finnes det ikke noe akutt
problem i forhold til resipientene. Ved dagens bruk av området finnes heller ikke akutte
arealbrukskonflikter. Påvisning av rclativt høye konsentrasjoner av miljøgifter i
avfallsmasser og grunnvann i fyllingsområdet viser imidlertid at fyllplassen er en
potensiell kilde til forurensninger i Horten indre havnebasseng og Oslofjorden.
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Utlekkingen bør derfor overvåkes over lenger tid, fordi varierende værforhold kan endre
betingelsene for spredning.
Undersøkelsene som er utført så langt gir etter JORDFORSKs oppfatning en god og
tilstrekkelig karakterisering av avfallsmassene i fyllingsområdet. Basert på analyser av
sedimenter, blåskjell og tang skjer det en begrenset utlekking fra deponiet, og det er
mulighet for økt utlekking for enkelte delområder i episoder.

Grunnvannet er den viktigste transportveien for forurensninger fra avfallsfyllingen og ut i
resipientene. Utførte logginger av grunnvannstanden på Øst- og Vestfyllingen gir en
indikasjon på grunnvannsstrømningen i fyllingsområdet, men det er fremdeles usikkerhet
knyttet til hvordan grunnvannstanden varierer over en lenger tidsperiode.

Målsettingen mcd det videre arbeidet er å skaffe mer informasjon om utlekkingen over
tid, slik at en sikrere vurdering av spredningen fra avfallsfyllingen til tilgrensende
resipienter kan gis.

10.2 Omfang, utforming og gjennomføring

Blåskjell filrerer store mengder vann og er effektive til å ta opp både tungmetaller og PAH
fra vannmassene.

Vi foreslår utsetting av blåskjell i strømper en gang i aret ved 6 lokaliteter ved og i
nærheten av avfallsfyllingen på Møringa. Tre av disse vil være utenfor Vestfyllingen, en
utenfor Østfyllingen og blåskjell vil bli satt ut ved to referanscområder. Et
referanseområde vil ligge ute ved Vealøs og ett litt sør for Vestfyllingen inn mot Indre
havn. I forbindelse med utsetting av blåskjell vil grunnvannstanden i brønnene bli logget
og ledningsevne og temperatur bli bestemt i grunnvannet. Dette vil bli gjort for å supplere
tidligere målinger av grunnvannstanden i området og vil danne grunnlag for en bedre
forståelse av grunnvannsfluktasjoner i fyllingsområdet.

Antall blåskjell som settes ut i hvert enkelt punkt vil være tilstrekkelig stort til at ca. 50
blåskjell kan tas inn maksimalt 4 ganger i året (dvs. ca. 200 skjell). Innhenting av
blåskjell vil i utgangspunktet bare bli gjort høst- og vår i forbindelse med nedbør- og
snøsmelteepisoder.

Dersom ekstreme floepisoder skulle oppstå vil blåskjell også bli samlet inn etter slike
episoder. Dette vil imidlertid kreve mer midler, både i forbindelse med innhenting og
analyse av blåskjellene. FBT/V iken vil bli kontaktet før dette blir aktuelt. Kostnadene
som er vist (eget skriv), inkluderer ikke innhenting av blåskjell utover høst- og vår.

På bakgrunn av de undersøkelsene som er gjort, bør følgende parametre bestemmes i
blåskjellprøvene:

Tungmetaller: Cu, Zn, Pb, Cd, Ni og Flg
PAH

Tungmetaller og PAH vil i de to første innsamlingene (første året) bli bestemt i blåskjell
både fra Øst- og Vestfyllingen. Konsentrasjonene av organiske forbindelser i
Vestfyllingen er riktignok lave i forhold til de konsentrasjonene som cr funnet på
østfyllingen, men i flere av sjaktene er det funnet tungtflyktige organiske forbindelser
(ikke tidligere bestemt) som kan inneholde PAH. En annen årsak til at PAH bør
bestemmes i blåskjell utenfor Vestfyllingen er at det kan foregå en spredning av disse
forbindelsene fra Østfyllingen.
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Figur  2

Oversiktskart for Møringa Fyllplass

Utfyllingsperioder, sjakter, brønner,
kloakk- og vannledninger

(Koordinater: 32V 5847 65896)
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Figur  3

Grunnvannskoter basert på
logginger 11.november 1994

Ekvidistanse 0.1m
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Vedlegg 1

Oversikt over utførte analyser på avfallsprøver (tabell V1-1), vannprøver
(tabell V1-2) og sediment-, blåskjell- og tangprøver (tabell V1-3).

PAH - polysykliske aromatiske hydrokarbomer
PCB - polyklorerte bifenyler
0+BTX - oljeforbindelser + benzen, toluen, xylener
THC - total hydrokarboner
TM - tungmetaller
KF - kornfordeling



Tabell V1-1: Avfallsprøver

Sjakt Provenavn Provedybde Analyse
nr. nt PATI PCB 0+BTX 11 .1 KE

I SJ I -T 0-1.00 x

SJ I -B-I 1.80 x x x

SJI -B-2 1.20-2.00 x

SBI-1 3.00 x x
SBI-2 3.10 x x x x x

2 5.12-T 1.50 x

5J2-B 2.50 x x x x

SJ3-T 0.60-1.30 x x

S13-B 1.40-2.40 x x
4 S14-T-1 0-1.50 x

514-1-2 I .00-1.50 x

5.14-B 1.70-2.30 x x x x

5J5-T 0-0.70 x x

S.1.5-B 1.10-1.60 x x x x

6 SJ6-T 0.30-1.00

516-B

5136

1.00-2.00 x

x

x

x x

7 S.17-T 0-1.00 x x

5J7-13

SI37

I .00-1.58 x

x

x

x x

8 S.18-T 0-0.60 x x

S.18-B 0.60-1.50 x x

9 519-1-1 1.00-1.70 x x

SJ9-T-2 1.50 x

S19-13 2.10-2.50 x x

10 SJ10-T 0.30-0.80 x x
S110-B

5I310

0.80-1.05 x

x

x

x x

I I 511 1 -T 0.20-1.00

SJ1 I -B

5911

1.00- I .90 x

x

x

x x

12 S.1 I 2-T 0.30-0.90

S112-B

SI312

1.30-1.85 x

x

x

x x

13 S.113-T 1.00-2.20 x x

51313 3.70 x x x

14 S114-T 0-0.90

S.114-B

51314

0.90- I .80 x

x

x

x x

Antall 5 5 30 32 9



Tabell V1-2: Vannprøver

Brønn Analyse

nr. PAI-I PCB 0-1-BTX TM

Br I x x x x
Br 2 x x x x
Br 3 x x x x
Br 4 x x x x

86 x x x
Br 6 x x

Br 8 x x
Br 9 x x

Br IO x x
Br I I x x
Br 14 x x
NGI 6 x x
NGI 7 x x
NGI 9 x x

Antall 5 5 13 14



Tabell V1-3: Sediment-, blåskjell- og tangprøver

Tidspunkt for Lokalitet Prøvetype Dybde TM PAH PCB THC
innsamling sedimenter

Vestfylling I Blåskjell
Vestfylling 2 Blåskjell
Vestfylling 3 Blåskjell

21.04.94 Vestfylling 4 Blåskjell
Østfylling 1 Blåskjell
Østfylling 2 Blåskjell

Vealøs Blåskjell

Vestfylling I Blæretang x
Vestfylling 2 Blæretang x
Vestfylling 3 Blæretang x

21.04.94 Vestfylling 4 Sagtang x
Østfylling I Blæretang x
Østfylling 2 Blæretang x

Vealøs Blæretang x

Vestfylling I St.xl imenter 0-5cm
5-10cm
10-20cm

Vestfylling 2 Sedimenter 0-5cm
5-10cm
10-20cm

Vestfylling 3 Sedimenter 0-5cm
21.04.94 5-10cm

10-20cm
Vestfylling 4 Sedimenter 0-5cm

5-10cm
10-20cm

Østfylling 2 0-5cm
5-10cm
10-20cm

Vealøs 0-5cm
5-10cm
10-20cm

Østfylling 1+2 Blåskjell x x
Vealøs Blåskjell x x

Østfylling 1+2 Blæretang x x
08.11.94 Vealøs Blæretang x x

Østfylling 2 Sedimenter 0-5cm x x x
5-10cm x x x

Vealøs Sedimenter 0-5cm x x x
5-10cm x x x
Antall 22 8 8 4



Vedlegg 2

Beskrivelse av analysemetoder for kvantitativ bestemmelse av
tungmetaller.

Deteksjonsgrenser for tungmetaller i vannløsninger.



LANDBRUKETS ANALYSESENTER

Adresse: N-1432  AS

Na, K, Ca, Mg. P
S, Fe, Mn. Al, Cu.
Zn. Pb, Cd, Ni. Cr,
Co, V. Ti, Mo
og Ba

Metoder for analvse av 'ord sedimenter o avfallsde nier iht. soknad om akkrediterin

Metode A.11

Proven oppsluttes med kongevann(konsentrert saltsyre pluss konsentrert salpetersyre
i forholdet 3 til 1) ved koking og pafolgende inndamping. Oppslutningen gir for
enkelte provetyper og elementer nær totalc verdier, mens den for andre kan gi
betydelig under totale verdier. Spesielt gjelder at elementer som sitter bundet i silikat
materialer ikke vil være tilgjengelig.

Selve bestemmelsen foregår vha. simultan ICP - AES. Det benyttes en kombinasjon
av bakgrunnskorreksjon og interelementkorreksjonsfaktorer. Bestemmelsen er auto-
matisert ved bruk av amosampler.

I tabellen nedenfor er det gitt nedre bestemmelsesgrenser og en typisk verdi for
presisjon. Verdiene kan imidlertid variere noe med matrix og konsentrasjon.

Instrument: Thermo Jarrell-Ash ICAP 1100
Programvare- Thermospec v5.01

P4bJORDFORSK



LANDBRUKETS ANALYSESENTER

Adresse:  N-1432 ÅS
Telefon:  64 94 81 18
Telefax:  64 94 81 20

Kvikksølv (Hg) Metode AJ2

Tinn (Sn) Metode AJ3

Prøven oppsluttes med konsentrert salpetersyre ved lav temperatur. Oppsluttningen
er ildce fullstendig, men kvikksølv foreligger normalt lett tilgjengelig og verdiene kan
i de fieste tilfeller betraktes som totale verdier.

Selve bestemmelsen følger delvis NS  4768, men det benyttes i motsetning til i denne
et kontinuerlig hydridsystem. Bestemmelsen skjer ved kalddamps atornabsorpsjons-
spektrofotometri. Kvikksølv reduseres til elementær tilstand vha natriunborhydrid
med påfølgende utdriving fra løsningen vha argongass. Kvikksølvdampen passerer
så gjennom en kvartskuvette hvor absorbansen blir målt.

Nedre bestemmelsesgrense:  0.015 mg/kg
Typisk presisjon (% RSD) : 10

Nedre bestemmelsesgrense:  0.25 mg/kg

im av 1 oni r i kn

Prøven oppsluttes med kongevann (konsentrert saltsyre pluss konsentrert
salpetersyre i forholdet  3  til 1) ved koking og påfølgende inndamping. Metoden vil
for enkelte prøvetyper gi svært nær total mengde, mens den for andre kan gi
betydelig under totalverdi.

Selve bestemmelsen foregår vha elektrotermisk atomabsorpsjonsspektrofotometri.
Det benyttes pyrolytisk rør med plattform og matrixmodifikasjon for å fjerne
eventuelle kjemiske interferenser. Bestemmelsen er automatisert vha autosampler.

Atomabsorpsjonsspektrofotometer: Perkin-Elmer 1100B
Grafittovn: Perkin-Elmer EIGA 700
Autosampler: Perkin-Elmer AS-70



LANDBRUKETS ANALYSESENTER

Adresse: N-1432 ÅS
Telefon: 64 94 81 18
Telefax: 64 94 81 20

Arsen (As) Metode AJ4

Kadmiurn (Cd) Metode AJ5

fr n I av rd im n r fall e iht kn r i

Prøven oppsluttes med kongevann (konsentrert saltsyre pluss konsentrert
salpetersyre i forholdet 3 til 1) ved koking og påfølgende inndamping. Metoden vil
for enkelte prøvetyper gi svært nær total mengde, mens den for andre kan gi
betydelig under totalverdi.

Selve bestemmelsen foregår vha hydrid atomabsorpsjonsspektrofotometri.
Arsen reduseres til flyktig hydrid vha natriumborhydrid og blir drevet ut av
løsningen vha argongass. Arsenhydridet blir deretter ledet inn i en kvartskuvette
som er plassert i en luft/acetylenfiamme i et atomabsorpsjonsspektrofotometer.
Her blir hydridgassen termisk spaltet , atomært arsen blir dannet og absorbansen blir
målt ved 193.7 nm.

Nedre bestemmelsesgrense: 0.2 rng/kg

Atomabsorpsjonsspektrofotometer: Perkin-Elmer 1100B
Hydridsystem: Selvlaget

Prøven oppsluttes med kongevann (konsentrert saltsyre pluss konsentrert
salpetersyre i forholdet 3 til 1) ved koking og påfølgende inndamping. Metoden vil
for de fieste provetyper gi svært nær total mengde.

Selve bestemmelsen foregår vha elektrotermisk atomabsorpsjonsspektrofotometri.
Det benyttes pyrolytisk rør med plattform og matrixmodifikasjon for å fierne
eventuelle kjemiske interferenser. Bestemmelsen er automatisert vha autosampler.

Nedre bestemmelsesgrense: 0.005 mg/kg (for enkelte prøver bertydelig høyere)
Typisk presisjon (% RSD): 9
Atomabsorpsjonsspektrofotometer: Perkin-Elmer 1100B
Grafittovn: Perkin-Elmer HGA 700
Autosampler: Perkin-Elmer AS-70



LANDBRUKETS ANALYSESENTER

Adresse: N-I432 Ås
Telefon: 64 94 81 18
Telefax: 64 94 81 20

Na, K, Ca, Mg, P,
S, B, Fe, Mn, Al,
Cu, Zn, Pb, Cd,
Ni, Cr, Co, V, Si
og Ba

Metode AVI

an • v v i

Elementene bestemmes vha. simultan ICP - AES. Det benyttes en kombinasjon av
bakgrunnskorreksjon og interelementkorreksjonsfaktorer. Bestemmelsen er auto-
matisert ved bruk av autosampler.

tabellen nedenfor er det gitt nedre bestemmelsesgrenser og en typisk verdi
for presisjonen av prøver med relativt lavt saltinnhold.

Instrument: Thermo lartell-Ash ICAP 1100
Programvare: Thermospec v5.01

JORDFORSK



LANDBRUKETS ANALYSESENTER

Adresse: N-1432 ÅS
Telefon: 64 94 81 18
Telefax: 64 94 81 20

Al, Pb, Fe, Cd,
Cu, Co, Cr, Mn
og Ni

Metode AV3

Kvikksølv (1-Ig) Metode AV4

M t

Metoden folger NS 4781. Elementene bestemmes vha flammeløs atomabsorpsjons-
spektrofotometri. Torking, forasking og atomisering skjer i pyrolytiske graflttrør
med plattform. Bestemmelsene er automatisert vha autosampler. Matrixmodifikasjon
benyttes for prøver med høyt saltinnhold for å fjerne eventuelle interferenser.

I tabellen nedenfor er det gitt nedre bestemmelsesgrenser og en typisk verdi for
presisjonen av prøver med relativt lavt saltinnhold.

Instrument: Perkin-Elmer 1100B
Grafittovn : Perkin-Elmer HGA-700
Autosampler: Perkin-Elmer AS-70

Element Nedre best grense
nign  

Nedre bestemmelsesgrense: 0.0002 mg/I

Instrument: Perkin-Elmer 1100B
Hydridsystem: Selvlaget

v v .11 kna m kkr it r n

Presisjoe
% RSII

Metoden følger NS 4768 ved at organisk bundet kvikksølv oksyderes til toverdig
kvikksølv i ioneform ved oppvarming av prøven med salpetersyre i lukket flaske
under trykk.

Kvikksølv bestemmes deretter vha kalddamps atomabsorpsjonsspektrofotometri.

ORDFORSK

Dette skjer ved at kvikksolvet reduseres til elementær tilstand vha natriumborhydrid
med påfølgende utdriving fra løsningen vha argongass. Kvikksølvdampen passerer så
gjennom en kvartskuvette hvor absorbansen blir målt.



LANDBRUKETS ANALYSESENTER

Adresse: N-I432 AS
Telefon: 64 94 81 18
Telefax: 64 94 81 20

Arsen (As) Metode AV5

Klorid, nitrat ,fosfat
og sulfat
(C1, NO3 - N, PO4 - P
504 - S)

Arsen bestemmes vha. hydrid atomabsorpsjonsspektrofotometri.
Eventuelt femverdig arsen blir redusert til treverdig vha. kaliumiodid i surt miljø.
Treverdig arsen blir deretter redusert til flyktig hydrid vha natriumborhydrid og drevet
ut av løsningen vha. argongass. Arsenhydridet blir deretter ledet inn i en kvarts-
kuvette som er plassert i en luft/acetylenflamme i et atomabsorpsjonsspektrofotometer.
Her blir hydridgassen termisk spaltet, atomært arsen blir dannet og absorbansen
blir målt ved 193.7 nm.

Nedre bestemmelsesgrense: 0.0002 mg/1

Instrument: Perkin-Elmer 1100B
Hydridsystem: Selvlaget

Metode AVIO

Anionene bestemmes vha. ionekromatografi. Metoden er ikke egnet til sterkt sure
prøver. Bestemmelsene er automatisert vha autosampler.

Det benyttes en supressorkolonne foran separasjonskolonnen. Som eluent benyttes en
svak løsning av natriumkarbonat / natriumbikarbonat.

Nedre bestemmelsesgrenser og typiske verdier for presisjonen er gitt i tabellen under.

lonekromatograf
Integrator
Separasjonskolonne

Element

Cl
NO3 - N
p04 P
SO4 - 5

: Dionex, QIC Analyzer
: Spectra - Physics SP 4290
: AS4A

Nedre best grense
ing/1

0.5
0.1
0.1
0.1

Presisjon
% RSD

1
1

ORDFORSIC



Landbrukets analysesenter
1432 ÅS

NEDRE BESTEMMELSESCRENSER FOR VANNPRØVER

Dette er nedre bestemmelsesegrenser for en del analyse-

parametre som bestemmes ved Landbrukets analysesenter.

Nedre bestemmelsesgrense er definert som 5 ganger deteksjons-

grensen for den aktuelle bestemmelse.

Verdiene gjelder for renvannsprøver. For vannprøver med høyt

saltinnhold kan nedre bestemmelsegrense være vesentlig høyere

for enkelte av parametrene. Verdiene kan variere noe over tid.

Alle verdier er i mg/l

Para- ICP Crafitt- Ionekro- FIA Autoana- Annet

meter ovn -AAS matograf lysator

K 1.0 0.05

Na 0.3

Mg 0.05

Ca 0.04

Fe 0.05 0.0005

Al 0.06 0.0002

Cu 0.015 0.0002

Mn 0.015 0.0002

Zn 0.02 0.00005

P(tot) 0.10 0.01

0.15

0.04

Pb 0.10 0.0005

Cd 0.025 0.00005

Ni 0.03 0.0005

Cr 0.02 0.0002

Co 0.02 0.0003

Ti 0.02

Si 0.03

Ba 0.025



Landbrukets analysesenter
1432 AS

Para- ICP Grafitt- Ionekro- FIA Autoana- Annet

meter ovn- AAS matograf lysator

V 0.06

Se 0.001

As 0.001 0.0002

Hg 0.0002

Susp. 5.0
stoff

KOF 5.0

PO -P 0.10 0.005

Tot N 0.1

NH -N 0.05

NO -N 0.10 0.05

Cl 0.5 1.0

0.1

SO -S 0.1

Cr(VI) 0.02

CN d.os



Vedlegg  3

Beskrivelse av analysemetoder for kvantitativ bestemmelse av organiske
forbindelser.

Deteksjonsgrenser for organiske forbindelser i ulike prøvemedier.



*  DANAK
Reg.nr 168

ANALYSEMETODER

Analyserne udføres i henhold til MILJØ-KEMI's Akkreditering nr.
168.

GC/FID -screening i jord: MK 100

Jordprøven opsiemmes i vand og ekstraheres oå rystebord med di-
chlormethan. Ekstraktet analyseres ved gaskromatografi med flam-
meionisationsdetektor (GC/FID) . Ved metoden bestemmes ekstraher-
bare organiske stoffer med en detektionsgrænse på 10 -20 mg/kg for
gasolie eller tjære, 2 mg/kg for benzin og 0,2-1 mg/kg for en-
keltkomponenter.

Analyseusikkerhed: +10% (RSD)
Afvigelser fra standardmetoden: Ingen.

PAH i jord: MK 100B

Jordbrøven opslemmes i vand cg ekstraheres på rystebord med di-
chlormethan. Ekstraktet analyseres ved gaskromatografi med masse-
spektrometrisk detektor (GC/MS-SIM). Der anvendes deutererede
interne standarder. Ved metoden bestemmes de 16 PAH'er ifølge
EPA's liste med en detekcionsgrænse på 0,005 mg/kg tørvægt.

Analyseusikkerhed: +10-15% (RSD)
Afvigelse fra standardmetoden: ingen

PCB (polychlorerede biphenyler) i jord: MK 100B

Jordprøven opslemmes i vand og ekstraheres på rystebord med di-
chlormethan. Ekstraktet analyseres ved gaskromatografi med mas-
sespektrometrisk detektor (GC/MS-SIM) . Der anvendes deutereret
intern standard. Ved metoden bestemmes 6 udvalgte PCB congenere
med en detektionsgrænse på 0,005 mg/kg tørvægt.

Analyseusikkerhed: +10-15% (RSD)
Afvigelser fra standardmetoden: Ingen.

TVII
4

Sagsnr. 4709A-12

MILJØ-KE  
4 af 13

Dcnsk nkil»Center A/S
Side

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratOnets skrittlige godkendelse



* DANAK
Reg.nr. 168

ANALYSEMETODER

Analyserne udføres i henhold til MILJØ-KEMI's Akkreditering nr.
168.

GC/FID -screening i vand: MK 131

Vandprøven ekstraheres med n-pentan. Ekstraktet analyseres ved
gaskromatografi med flammeionisationsdetektor (GC/FID) . Ved meto-
den bestemmes pentanekstraherbare organiske stoffer med en detek-
tionsgrænse på 0,2 - 1 gg/1 for enkeltstoffer og 5 - 50 g9/1 for
blandingsprodukter som benzin og olie. For alkylbenzener (benzen,
toluen og xylener) er detektionsgrænsen 0,2 gg/l.

Analyseusikkerhed: +10% (RSD)
Analysen udføres som dobbeltbestemmelse.
Afvigelser fra standardmetoden: Ingen.

PAH i vand: MK 1208

Sagsnr. 47098-12

MILJØ-KEMI 4 Side 4 af 9
Dansk MilaCenter A/S

Filtratet ekstraheres 3 gange med dichlormethan. Det samlede
ekstrakt inddampes og analyseres ved gaskromatografi med masse-
spektrometrisk detektor (GC/MS-SIM). Der anvendes deutererede
interne standarder. Ved metoden bestemmes de 16 PAHer ifølge
ERA's liste med detektionsgrænser på 0,02 gg/1iter.

Analyseusikkerhed: +10-15% (RSD)
Analysen udføres som dobbeltbestemmelse.
Afvigelser fra standardmetoden: Ingen.

PCB (polychlorerede biphenyler) i vand: MK 1208

Vandprøven ekstraheres 3 gange med dichlormethan. Det samlede
ekstrakt inddampes og analyseres ved gaskromatografi med masse-
spektrometrisk detektor (GC/MS-SIM) . Ved metoden bestemmes 6 PCB-
congenere (IUPAC No. 28, 52, 101, 138, 153, 180) med en detek-
tionsgrænse på 0,01 mg/l.

Analyseusikkerhed: ±10-15% (RSD)
Analysen udføres som dobbeltbestemmelse.
Afvigelser fra standardmetoden: Ingen.

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skrittlige godkendelse



RAPPORT

ANALYSEMETODER

THC i sediment: MK 100C

Analyseusikkerhed: +10-15% (RSD)
Afvigelser fra standardmetoden: Ingen.

PAH i sediment og biota: MK 100C

Sagsnr. 4709C-12

MILJØ-KEMI 4
Dansk Vb»øGenter  A/S

Side 3 af 6

Prøven homogeniseres (biologisk materiale blendes) og forsæbes i
2 timer med KOH + methanol. Efter afkøling ekstraheres 3 gange
med dichlormethan og den polære fraktion fjernes ved søjlekroma-
tografi. Efter inddampning analyseres ekstraktet ved gaskromato-
grafi med flammeionisationsdetektor (GC/FID). THC bestemmes som
det totale FID-signal i kogepunktsintervallet n-

C12-nC35'

Som reference benyttes n-alkanen C30 (triacontan) . Der anvendes
ekstern standard ved beregningen.

Slutekstraktet fra THC-analysen analyseres ved gaskromatografi
med massespektrometrisk detektor (GC/MS SIM). Der bestemmes 16
PAH komponenter efter EPA. Der anvendes et antal deutererede
PAH'er som interne standarder.

Analyseusikkerhed: +10-15% (RSD)
Afvigelser fra standardmetoden: Ingen.

PCB i sediment og biota: MK 100 D

Slutekstraktet fra THC-analysen analyseres ved gaskromatografi
med massespektrometrisk detektor (GC/MS SIM). Der bestemmes 6
specifikke PCB congenere (No. 28, 52, 101, 138, 153, 180) . Der
anvendes deutereret intern standard.

Analyseusikkerhed: +10-15% (RSD)
Afvigelser fra standardmetoden: Ingen.

Tørstof i sediment: MK 105 D

Sedimentprøven tørres ved 105°C til konstant vægt.
Analyseusikkerhed: +5% (RSD)
Afvigelser fra standardmetoden: Ingen.

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratonets skriftlige godkendelse



Deteksjonsgrenser for organiske forbindelser i ulike prøvetyper

Forbindelse Vann Avfall Blåskjell Blæretang Sedimenter
p.g/1 mg/kg TS

Benzen 0.2 0.2
Toluen 0.2 0.2
Xylen inkl. etylbenzen 0.2 0.2

C9-C10 aromater
Jet Fuel/petroleum/
erpentin

Klorbenzen
Diklorbenzener 1

Trikloreten 0.5
Tetrakloreten 0.5

Gasolje/dieselolje 10-20 5-20

Total hydrokarboner 5

PAH
naftalen 0.02 0.005 15 15 5
acenaftylen 0.02 0.005 0.001 0.001 0.001
acenaften 0.02 0.005 0.001 0.001 0.001
fluoren 0.02 0.005 0.001 0.001 0.001
fenantren 0.02 0.005 0.001 0.001 0.001
antracen 0.02 0.005 0.001 0.001 0.001
fluoranten 0.02 0.005 0.001 0.001 0.001
pyren 0.02 0.005 0.001 0.001 0.001
benzo (a) antracen 0.02 0.005 0.001 0.001 0.001
krysen/trifenylen 0.02 0.005 0.001 0.001 0.001
benzfluorantener (b+j+k) 0.02 0.005 0.001 0.001 0.001
benzo (a) pyren 0.02 0.005 0.001 0.001 0.001
benzo (ghi) perylen 0.02 0.005 0.001 0.001 0.001
dibenzo (a.h) antracen 0.02 0.005 0.001 0.001 0.001
indeno (  1 .2.3-cd) pyren 0.02 0.005 0.001 0.001 0.001

PCB:
No.28 0.01 0.005 0.3-1 0.3- 1 0.0005
No.52 0.01 0.005 0.3-1 0.3-1 0.0005
No.101 0.01 0.005 0.3- I 0.3-1 0.0005
No.I 38 0.01 0.005 0.3- I 0.3-1 0.0005
No. 153 0.01 0.005 0.3- I 0.3-1 0.0005
No.180 0.01 0.005 0.3- I 0.3-1 0.(X)05



Vedlegg 4

Klassit'isering av tilstand:

Miljøgifter i vann og sedimenter

Organiske miljøgifter i organismer

Metaller, arsen og fluorid i organismer

(Ref. Knutzen m.fl., 1993)



Metaller m.m.
i vann

Metaller m.m.
i sedimenter
ltorrvekt,basis)

Organiske
miljogifter i
sedimenter

orrvt•kt,-,lia-;is)

Klassifisering av tilstand
Miljøgifter i vann og sedimenter

Parametre

Ar.en (pg 11

flpg 1`1.-
I I

kadmium ( I
kobber („:11 I
krom (pg ..1. 
hvikksob. (ug I Ig •
Nikkel (pg Ni

Solv nig Ag. I

Arsen (mg A,./kg)
Blv (mg Pb/kg)
I luond (mg b/kgi
kadmium 0111;(. 3 kg
kobber img (
krom mg (. r
kvikkon mg I Ig kg.
Nikkel Img

kg)
Solv  mg Ag kg,

Sum PAI I kg)
fta)) 2' yg kg)

ICB (pg/kg)
PCB 41 ()ig/ kg)

I 110(11  -1101g kg,
ICDD ek .k41

Tilstandsklasm,r

;

li Pon,vkIn,ke aromdtnk< dr,kar'..-oner
2 I BenioLøp‘ ren cii n 0<re krelliren I de PAI I toibmdelser!

lek.-,aklorb<n/en
41  Pon,  klorerte 1.,0en !<:

14.,..0.1herH:i kittt
t MCI",

l'k \ \ 3t11 ,1% dis,e 1,,rbm,leke
fler

God Xlmdre
IV

Dar!ig
V

Inget
god ddrlig darIig



Klassifisering av tilstand
Organiske miljøgifter

i organismer

Parametre

Blåskjell Sum PAI-11) (gg, kg)
(friskvektsbasis) B(a)P2) (pg/kg)

Sum PDTI)) (pg/kg)
HC134) (gg/kg)
Sum I IC115(gg.' kg)
Sum FCBripg. kg)
TCDD ekv/1 (ngz kg)
--

Torsk, filet Sum DDT3) (gg/kg)
(friskvektsbasis) HC1341 (gg/kg)

Sum 1(C115) (gg/kg)
Sum PC.B6) (pg, kg)
TCDD ekv7) (ng/kg)

--
Torsk, lever Sum DD1111(pg/kg)
Oriskvektsbasis) HCB4) (sig/kg)

Sum IICI 15)(pg/kg)
Sum PCB6) (gg/kg)
TCDD ekv.7) (ng/kg)

Skrubbe, filet Sum DDT3' (gg/kg)
(friskvektsbasis) HC1341 (ggilsg)

Sum I (C115) (gg/kg)
Sum PCB6) (m/kg)
TCDD ekv7) (ng/kg)

Sild, (ilet Sum DDT3) (gg/kg)
(friskvektsbasis) • 1-R/B4) (pg/kg)

Sum 1-1C1-(')(ggikg)
Sum (pg. hg)

1GPI)ekv.:' (ng/kg)

Taskekrabbe, TCDD ekv (ng/kg)
hepatopancreas
(friskvektsbasis)

God

<100

.c2
<0 2

<I
<10
<0.2

<3
<0.3

<2
<20

<0.3
_

II III IV V
Mindre Noksa Dårlig Meget

god darlig dårlig

!0 0 : 30 0 I I I I

Latmske navn orgamsmene tmnes i -Metad,

Tilstandsklasser

<200 I 11
<20 ' • ?0=59 "i.. I I I
<50  .);51:f.:*•)::

<1000 el  5115
<30 3Q 1 I

<20 ' 20-50 •; I I
<2

<10 ••'; I I I
<1 00 1~:

<",

<25

,

1) Polvsykliske aromatiske hydrokarboner
2) Belfz(a)pyren (en av fleM potensielt kreftfremkallendePAH-forbindelser)
3) DiklordiftinvItrikloretan med nedbrytningsprodukter
4) Heksaklorb.enzen
5) Summen av lindan og andre isomere av heksaklorsykloheksan
6) Polyklorerte bifenyler

Giftighetspotensialet for summen av polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner, målt som
ekvivalenter av den giftigste av disse forbindelsene (2,3,7,8-tntraklorodibenzo -p-dioksin).
Merk enhet.



Klassifisering av tilstand
Metaller, arsen og fluorid

i organismer

katinske navn på organismen • tinnes i "Mdoder-

Parametre
!

Tilstandsklasser

11 III IV
Ged Mindre Noksa Darlig Megel

god darlig darlig

Blæretang og Arsen (rng As, kg) <50 50-150
grisetang Bly Ong 11)/kg) <3 3-10 I I
(torrvektsbasis) Fluorid Ong 1v/ kg) <15 15-50. i 111


