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SAMMENDRAG 

Den foreliggende undersøkelsen har vist at slammet i flere overvannskummer i området ved gammelt teknisk 
verksted inneholdt forhøyede nivåer av tungmetaller og særlig bly, kobber og sink. I enkelte av kummene ble det også 
påvist noe forhøyede verdier av PAH og PCB i slammet. Sedimentprøver i sjøen ca. 1 m utenfor utslippspunktene A og 
H viste forhøyede verdier av mange av de samme metallene som ble påvist i slammet, og utslipp av sedimenterbart 
stoff via A og H kan dermed ha vært en kilde til forurensning av sedimentene nær utslippspunktene.   
 
Alle kummene ble slamsugd 1. juli 2015, og ved slamsugingen ble det fjernet blant annet ca. 5 kg bly, 2 kg kobber og 7 
kg sink fra nedbørsfeltet til utløpene A og H.  
 
Slamsugingen avdekket også at de fleste kummene hadde støpt bunn, og i disse har det derfor ikke vært noen 
infiltrasjon til grunnen av de påviste forurensninger. 
 
På grunnlag av vannprøver er forurensningsspredningen via vannfasen i A og H beregnet, og beregningene viser et 
samlet årlig utslipp på ca. 30 g bly, 100 g kobber og 600 g sink fra avløps- og overvannsnettet ved gammelt teknisk 
verksted i dagens situasjon.  
 
Det foreligger kun ett sett representative vannprøver fra A og H fra perioden før slamsuging og ett sett representative 
vannprøver fra perioden etter slamsuging, og det er ingen tydelig reduksjon i konsentrasjon i vannprøvene tatt etter 
slamsuging.  Den beregnede forurensningsspredningen viser likevel at området ved gammelt teknisk verksted ikke 
representerer noen vesentlig kilde til forurensningsbelastning av Horten Indre havn. 
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1 Bakgrunn 

Flere tidligere undersøkelser har vist at Horten Indre Havn, på lik linje med mange andre havner i 

Norge, er belastet med miljøgifter i sedimentene. I 2011 ble det gjort en omfattende kartlegging av 

blant annet sedimentene i Horten Indre Havn (Øxnevad, Schøyen, & Beylich, 2011), og i rapporten 

henvises det også til en rekke tidligere undersøkelser fra området. I 2012 ble det videre publisert en 

sammenfatning av mulige landkilder til miljøgiftbelastning til Horten Indre Havn (Krokaas, 2012). 

På bakgrunn av dette har Forsvarsbygg bedt Multiconsult om bistand med å kartlegge mulig 

forurensningsspredning via overvannskummer fra området ved gammelt teknisk verksted ved 

Marinemuseet i Horten.  

2 Områdebeskrivelse 

Området ved gammelt teknisk verksted har vært benyttet av Forsvaret til mange ulike aktivteter over 

lang tid. Tidligere ble det drevet med blant annet maskinering og metallbearbeiding samt ulike 

skipsreparasjoner på det aktuelle området. I dag benyttes store deler av bygningsmassen til 

Marinemuseum, og det er ingen pågående aktiviteter i regi av Forsvaret som kan tenkes å ha utslipp 

av miljøgifter til Horten Indre Havn.  Ved eventuell ny bruk av området med aktivitet inne i det gamle 

verkstedbygget må det likevel klargjøres hvor avløpsvannet fra den gamle maskinhallen ledes. Det er 

grunn til å tro at det er mye metallisk støv og fragmenter i dette området som ikke bør ledes direkte 

til resipient. Det er heller ingen andre leietakere/aktører inne på det aktuelle området som kan 

tenkes å ha utslipp av miljøgifter til resipient. Det er etablert et lite keramikkverksted på området, 

men det er ikke sannsynlig at eventuelle utslipp fra denne aktiviteten er en betydningsfull kilde for 

forurensningsspredning til Horten Indre Havn.  

Som nevnt har området vært benyttet i svært lang tid av Forsvaret, og avløps- og overvannsnettet i 

området bærer preg av dette. Det har vært utfordrende å få oversikt over ulike kummer og rør, og 

det er fortsatt uklarheter knyttet til avløps- og overvannsnettet. Vi har benyttet oppdaterte kart fra 

Horten kommune, og et stort antall kummer er blitt åpnet for inspeksjon. Vi har i tillegg konsultert 

ulike personer som har hatt tilknytning til området for om mulig å få bedre oversikt. Likevel fremstår 

avløps- og overvannsnettet som svært uoversiktlig. I Figur 1 er de undersøkte kummer og 

prøvetakingspunkt avmerket i oppdatert kart fra Horten kommune. I tillegg til tegnforklaringen i 

kartgrunnlaget er de lilla pilene i Figur 1 antatte rørstrekk mellom kummene basert på observasjoner 

under befaringer.  

Selv om den foreliggende undersøkelsen har kartlagt en rekke ulike kummer og rørstrekk fokuseres 

det fortrinnsvis på prøvepunktene A og H som representerer siste punkt før utslipp til resipient. 

Begge disse prøvepunktene består av dels takvann fra bygningsmasse, avrenning fra tette flater samt 

eventuelt annet ukjent påslipp. Det skal ikke være ordinært sanitæravløp i disse punktene, og denne 

antakelsen ble styrket under befaringene. 

3 Gjennomføring av undersøkelsen 

En svært viktig observasjon under alle befaringer og prøvetakinger var at vannføringen i de ulike rør 

og kummer var meget lav. Selv kort tid etter til dels ekstremnedbør var vannføringen i punktene A og 

H lav.   
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Dette førte til at det var vanskelig å ta representative vannprøver uten interferens fra utfelt slam og 

avsetninger i kummer og rør. I tillegg viste det seg at prøvepunktene A og H er tidevannspåvirket.  

Analyseresultatene fra de ulike vannprøvene må dermed tolkes i lys av dette.  

 

 

Figur 1: Lokalisering av de ulike prøvepunktene samt antatt trase for ulike rør og ledninger 
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3.1 Prøvetaking av slam og sedimenter  

Prøvene av slam fra kummer ble tatt ved hjelp av teleskopstang påmontert et PE-beger. Slammet ble 

samlet opp ved å trykke og skyve PE-begeret i de øverste 10 cm av slammet. Sedimentprøvene fra 

MM1 og MM2 ble tatt på samme måte, og prøvene representerer overflatesediment svært nær 

utløpet av henholdsvis A og H. I noen av kummene var det ikke mulig å få tatt ut prøve av avsatt 

slam. Det ble tatt ut prøver av slam og sediment 30.09.14, 21.10.14, 27.02.15 og 30.03.15. 

3.2 Prøvetaking av vann 

Som nevnt var det utfordrende å få tatt representative prøver av vannfasen uten å få med partikler 

av utfelt slam eller avsatt belegg i kummer og i rørstrekk. Dette var først og fremst på grunn av svært 

liten vannføring i ledningsnettet. I utgangspunktet ble det forsøkt å ta prøvene ved hjelp av 

teleskopstang påmontert dedikert emballasje. Det ble også forsøkt å pumpe vann ved hjelp av 12 volt 

pumpe direkte til dedikert emballasje. Etter flere mer eller mindre mislykkede forsøk på å ta ut 

representative prøver av vannfasen står vi igjen med 2 prøvetakingsdatoer som vi anser som 

representative for vannfasen i prøvepunkt A og H. Disse prøvene ble tatt 30.03.15 og 15.09.15 rett i 

etterkant av til dels kraftig nedbør. Analyse av turbiditet og konduktivitet tilsier at disse prøvene 

inneholdt moderate mengder partikler, og de var uten tydelig påvirkning av tidevann.  

3.3 Analyser 

De kjemiske analysene av slam og vann er utført dels av ALcontrol Laboratories og dels av Eurofins. 

Relevante rådata er gitt i vedlegg.   

4 Resultater og drøfting 

4.1 Slam og sedimenter 

I Tabell 1 er resultatene fra analyse av slam og sedimenter fremstilt. Resultatene er holdt opp mot 

klassifiseringsgrensene gitt i «Risikovurdering av forurenset sediment - Bakgrunnsdokument» (KLIF, 

2012).  Bruken av denne klassifiseringen setter klare krav til blant annet prøvetakingsmetodikk, og 

den omhandler tilstandsklasser for marine sedimenter. Klassifiseringen er dermed egentlig ikke 

relevant for den foreliggende undersøkelsen, men sammenligningen er likevel gjort for å få et 

perspektiv på de målte nivåene. Sammenhengen mellom tilstandsklasser og fargekoder er som 

følger: 

I II III IV V 

Bakgrunn God Moderat Dårlig Svært dårlig 

Bakgrunnsnivå 
Ingen toksiske 

effekter 

Kroniske effekter 

ved 

langtidseksponering 

Akutt toksiske 

effekter ved 

korttidseksponering 

Omfattende 

akutt-toksiske 

effekter 

 

MM1 og MM2 er overflatesedimenter fra resipienten mindre enn 1 meter fra utslipp via henholdsvis 

A og H, og Tabell 1 viser at sedimentene er forurenset av flere metaller, PAH og PCB.  

Tabellen viser videre at slammet i flere av kummene som drenerer til A og H har forhøyede verdier av 

de samme forbindelsene som påvises i MM1 og MM2, og utslipp av sedimenterbart stoff via A og H 

kan dermed ha vært en kilde til forurensning av sedimentene nær utslippspunktene.   
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Tabell1: Analyseresultater fra slam- og sedimentprøver. Alle resultater er gitt i mg/kg tørrvekt, og de 

er holdt opp mot tilstandsklasser for marine sedimenter (KLIF, 2012). Lok.ID viser til 

prøvetakingspunkt i Figur 1. 

 

 

Det finnes ingen dokumentasjon på at de undersøkte kummene har blitt slamsugd tidligere, og med 

tanke på alle de ulike aktivitetene som har vært drevet i det aktuelle området gjennom flere tiår er 

det ikke overraskende at det er forhøyede verdier av flere metaller i slammet. Det er særlig Pb, Cu og 

Zn som er markert forhøyet i de fleste av de undersøkte kummene, og enkelte kummer viser også 

høye verdier av Ni og Cr. På bakgrunn av analyseresultatene fra slamprøvene ble det derfor besluttet 

å gjennomføre slamsuging i alle kummer inne på området. Slamsuging ble gjennomført 1. juli 2015 av 

Norsk Gjenvinning, og i Tabell 2 er operatørenes observasjoner og anslåtte slammengde i de ulike 

kummene oppsummert.  

Som det går frem av Tabell 2 er det kun 2 av kummene som ikke har støpt bunn, og det har dermed 

vært liten eller ingen infiltrasjon til grunn og grunnvann fra det undersøkte området. Kummer som 

kun har innløp fra takvann fremviser også forhøyede verdier av særlig Pb, Cu og Zn, og dette 

underbygger at slammet i kummene representerer avsetninger fra en lang tidsperiode ved at 

tørravsetninger fra luftutslipp fra tidligere tider har vært en kilde. Samtidig har flere av byggene i 

nedbørsfeltet takrenner og taknedløp av kobber.    

Fra Tabell 1 går det videre frem at det undersøkte område ikke representerer noen viktig kilde for 

spredning av PAH eller PCB. Det er forhøyede verdier av både PAH og PCB i sedimentprøver nær 

utslippspunktene A og H, men det er høyere verdier av PAH og PCB i MM1 enn i noen av de 

kummene som drenerer til området ved MM1. Kum O som har relativt høyt innhold av PAH i 

slammet, drenerer til området ved MM2 hvor det ikke påvises særlig forhøyede PAH-verdier.  I tillegg 

er det tatt prøver av vannfasen i A og H, og det kan ikke påvises PAH eller PCB i noen av 

vannprøvene. 

    

 

 

 

Lok.ID G B M MM1 H C MM2 P O Q R2 R

Dato 30.09.14 30.09.14 21.10.14 21.10.14 21.10.14 21.10.14 27.02.15 30.03.15 30.03.15 30.03.15 30.03.15 30.03.15

TS % 79,4 84,2 74,3 59,4 74,2 69,6 68,2 62 44,7 40,6 29,9 29,8

As 5,8 4,4 5,5 7,2 12 8,4 5 4,7 7,7 6,5 6,1 6,4

Pb 1100 130 82 370 95 500 330 450 1400 580 1900 5200

Cd 11 0,19 0,54 0,99 0,47 0,77 0,37 0,62 1,3 1,3 2 2,2

Cu 620 33 520 370 210 250 440 1300 290 770 300 220

Cr 33 11 58 50 32 30 26 110 60 450 610 61

Ni 23 9,4 51 42 20 32 25 94 61 280 630 33

Zn 1500 240 310 540 380 770 560 1100 2900 1500 4000 4400

Hg 0,37 0,22 0,083 3,3 3 0,13 0,83 0,2 0,34 0,46 0,25 0,24

Sum PCB-7 <0.02 - <0.02 0,17 0,13 <0.02 0,035 0,025 0,029 0,094 <0.02 <0.02

Sum PAH-16 <2 - <2 7,4 <2 <2 1,4 <2 14 <2 <2 <2
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Tabell 2: Observasjoner gjort av personell fra Norsk Gjenvinning i forbindelse med slamtømming av de 

ulike kummene. 

Kum 
Slamtykkelse 

i cm 

Mengde 

oppsugd 

slam i l 

Kommentar 

K 20 150 
Ikke utløp. Stein i bunn. Mulig drenering i grunnen. Antakelig ikke 

vært innløp på lenge. Luktet gammelt.  

O 60 600 
Neddykket utløp. Kobler seg antakeligvis på rør mellom L_H. 

Innløp fra takvann. Så noe oljefilm. Støpt bunn 

M 10 100 Grov sand/grus. Støpt bunn. 

S 60 600 
Neddykket utløp mot M. Inn fra bygg. 0,5 m med organisk 

mat./sand. Støpt bunn.  

P 80 200 Grus/sand. Støpt bunn. 

Q 30 300 
Flere innløp, bl.a. fra verksted. Stein i bunn. Mulig drenering i 

grunn evt. ut mellom store steiner i nord. 

G 10 200 Stein i bunn. Mulig drenering i grunn 

D 10 300 
Dykket utløp. Innløp fra takrenne og ukjent kilde. Støpt bunn. 

Sannsynligvis drenering til E. 

E 20 400 Støpt bunn. 

C 10 300 Støpt bunn. Lite og grove sedimenter. 

H 30 300 Tømt for finstoff ved siden av rør 

R 40 300 
Kun inn fra takrenne. Dykket utløp i retning verksted (øst). Støpt 

bunn. 

R2 40 300 
Kun inn fra takrenne. Dykket utløp i retning verksted (øst). Støpt 

bunn. 

 

 

Et grovt estimat på mengde miljøgifter som ble fjernet ved slamsugingen kan beregnes ved å bruke 

gjennomsnittlige konsentrasjoner og tørrstoff samt å sette egenvekt til fjernet slam lik 1,75 kg/l.  Et 

slikt estimat er vist i Tabell 3.  I beregningene av gjennomsnitt er konsentrasjoner rapportert som 

mindre enn deteksjonsgrensen satt lik deteksjonsgrensen. Som tabellen viser har slamsugingen 

fjernet flere kg Pb, Cu og Zn fra nedbørsfeltet til A og H.  
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Tabell 3: Estimat på mengde miljøgifter som ble fjernet fra området ved slamsuging. Totalt 4050 l 

slam ble fjernet. Antatt tetthet lik 1,75 kg/l og gjennomsnittlig tørrstoff på 59 % gir 4200 kg tørt slam 

fjernet totalt.  

 

 

4.2 Vannfasen 

Forurensningsspredning via punkt A og H må skje som transport av suspendert stoff eller løste 

forbindelser i vannfasen.  Det er derfor gjort flere forsøk på å prøveta vannfasen i ulike kummer og 

rør. Som nevnt har det vært store utfordringer knyttet til prøvetaking av vannfasen grunnet svært 

liten vannføring. Innledende prøver av ulike kummer og rør gav varierende resultater, og flere av 

disse prøvene ble ansett å være lite representative for selve vannfasen på grunn av høyt innhold av 

partikler som et resultat av vanskelige prøvetakingsforhold. Det ble derfor besluttet å fokusere på 

prøvepunktene A og H da disse representerer utslippet til resipient.  Begge disse punktene er 

imidlertid også vanskelige å prøveta uten å få med avsatt slam og belegg, og de er i tillegg til en viss 

grad tidevannspåvirket.  Basert på nivåer av turbiditet og konduktivitet i prøvene er det kun prøver 

uttatt 30.03.15 og 17.09.15 som kan sies å være representative for vannfasen i A og H.  I punktet A er 

det flere synlige påslipp, og vannprøven er tatt slik at den representerer en blandprøve av det som 

går fra A til resipient. I tillegg til påslipp fra området ved gammelt teknisk verksted kommer det et 

påslipp fra området til Horten Industripark (HIP), og dette er også avmerket i Figur 1. Det ligger 

utenfor rammene for denne undersøkelsen å vurdere forurensningsspredning fra HIP opp mot 

forurensningsspredning fra området ved gammelt teknisk verksted via samlet utslipp i prøvepunktet 

A.   

Det ble tatt prøver til analyse av PAH og PCB av A og H den 27.02.15, og det ble ikke påvist PAH eller 

PCB i noen av vannprøvene. Basert på konduktivitetsmålinger var imidlertid disse prøvene 

tidevannspåvirket, og prøvenes representativitet kan dermed trekkes i tvil. På bakgrunn av det 

relativt beskjedne innholdet av PAH og PCB i slammet i de ulike kummene ble det likevel ansett at 

området ved gammelt teknisk verksted ikke representerer noen viktig kilde for spredning av PAH 

og/eller PCB til Horten Indre Havn.    

I Tabell 4 er resultatene fra prøvetakingene av A og H fremstilt.  Resultatene er holdt opp mot 

klassifiseringsgrensene gitt i «Risikovurdering av forurenset sediment - Bakgrunnsdokument» (KLIF, 

2012).   

Lok.ID snitt gram

Dato Benevn. fjernet

TS % 58,87

As mg/kg TV 6,75 28

Pb mg/kg TV 1143,7 4804

Cd mg/kg TV 2,039 9

Cu mg/kg TV 451,3 1895

Cr mg/kg TV 145,5 611

Ni mg/kg TV 123,34 518

Zn mg/kg TV 1710 7182

Hg mg/kg TV 0,5293 2

Sum PCB-7 mg/kg TV 0,042 0,2

Sum PAH-16 mg/kg TV 3,3 14
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Dette er klassifiseringsgrenser som gjelder for sjøvann, og de er ikke uten videre relevante for 

prøvepunktene A og H. Utslipp via A og H går imidlertid til sjø, og klassifiseringen gir dermed et 

perspektiv på nivåene før fortynning i sjø. 

 

Tabell 4: Analyseresultater av vannprøver fra punktene A og H holdt opp mot tilstandsklasser for 

sjøvann (KLIF, 2012). Lok.ID viser til prøvetakingspunkt i Figur 1. 

 

  

Øvre grense for såkalt PNEC (Predicted no effect concentration) er lik øvre grense for tilstandsklasse 

2. Som det går frem av tabellen overskrides denne grensen for Pb, Cu og Zn i A og for Cu og Zn i H. 

Utslippene via A og H vil imidlertid fortynnes når de slippes ut i resipienten, og det er først i 

resipienten det blir relevant å sammenligne med PNEC. Den 17.09.2015 ble det tatt prøver i sjøen ca. 

1 m fra utslippspunktene MM1 og MM2 jfr. Figur 1, og resultatene er fremstilt i Tabell 5. 

 

Tabell 5: Analyseresultater av vannprøver fra punktene MM1 og MM2 holdt opp mot tilstandsklasser 

for sjøvann (KLIF, 2012). Lok.ID viser til prøvetakingspunkt i Figur 1. 

 

 

Dersom det legges til grunn at innholdet av tungmetaller i MM1 og MM2 kun bestemmes av utslipp 

via henholdsvis A og H ser vi at selv 1 m fra utslippspunktet er det en klar forbedring. Fremdeles er 

innholdet av Cu over PNEC på begge lokaliteter, og Zn er over PNEC ved MM1. MM1 må imidlertid 

anses som en bakevje med liten utskifting til Horten Indre Havn, og det er uklart hvor representativt 

prøvepunktet er som sjø-resipient. Den egentlige fortynningsfaktoren etter utslipp til Horten Indre 

Havn som resipient er selvfølgelig meget høy, og selv ved en så vidt lav fortynningsfaktor som 15-20 

vil alle verdiene i A og H være under PNEC.  

4.3 Mengdetransport via vannfasen 

Forurensningstransport fra det undersøkte ledningsnettet ved gammelt teknisk verksted til Horten 

Indre Havn skjer enten i form av suspendert stoff eller som løste forbindelser i vannfasen.  Med stor 

sannsynlighet er det spredning via suspendert stoff som betyr mest, og resuspensjon av utfelt 

materiale i kummer og rør er antakelig den viktigste kilden.  

For å beregne forurensningstransporten via A og H til Horten Indre Havn brukes gjennomsnittet av 

konsentrasjonene målt før og etter slamsuging. I prøvepunkt A er det som nevnt påslipp også fra HIP. 

I beregningene er det benyttet konsentrasjoner i prøver tatt av blandet utslipp med påslipp fra både 

HIP og fra området ved gammelt teknisk verksted.   

ID Dato Kond. Turb. As Pb Cd Cu Cr Ni Zn Hg

mS/m FNU µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

A 30.03.15 24,6 3,4 0,33 2,6 0,022 8,9 <0,5 0,52 27 0,006

A 17.09.15 8,33 6 0,41 2,2 0,021 9,3 0,7 0,6 27 0,009

H 30.03.15 69,8 i.m. 0,73 2,1 0,056 6 <0,5 0,79 66 0,007

H 17.09.15 32,1 3,1 0,52 0,69 0,059 7,5 <0,5 0,72 45 <0,005

ID Dato Kond. Turb. As Pb Cd Cu Cr Ni Zn Hg

mS/m FNU µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

MM1 17.09.15 842 3,4 <2 0,97 0,016 5,5 <0,5 <0,5 14 0,006

MM2 17.09.15 1570 2,3 <0,8 <0,8 <0,04 2,8 <2 <2 <8 <0,005
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Videre må det for å kunne beregne forurensningstransport via A og H foreligge vannføringsmålinger. 

Sikre vannføringsmålinger finnes ikke, men det kan gjøres beregninger basert på normalnedbør og 

areal av nedbørsfelt samt antatt evapotranspirasjon. Vannføring i både A og H er beregnet med 

utgangspunkt i nedbørsfeltet til de påslipp som kommer fra området ved gammelt teknisk verksted, 

og nedbørsfeltene til A og H er henholdsvis 9600 og 9000 m2.  

Meteorologisk institutt oppgir at interpolert årlig normalnedbør for perioden 1961-1990 er 880 mm 

for Målestasjon 27160 Horten II.  I Tabell 6 er samlet forurensningstransport via A og H beregnet for 

to ulike scenarier. I det ene antas det at all nedbør danner avrenning, og i det andre korrigeres 

avrenningen med 20 % evapotranspirasjon. Det aktuelle nedslagsfeltet består for en stor grad av tak 

og tette flater, og en realistisk avrenning må antas å ligge et sted mellom de to scenariene.   

 

Tabell 6: Beregnet forurensningstransport via A og H til Horten Indre Havn. Konsentrasjoner oppgitt 

som mindre enn deteksjonsgrensen er satt lik deteksjonsgrensen i beregningene. 

 

 

 

Beregningene vist i Tabell 6 baserer seg på to sett antatt representative vannprøver fra A og H. Begge 

prøvene er imidlertid tatt rett etter og under perioder med svært mye nedbør, og de representere 

dermed situasjoner med stor vannføring ut av A og H. I slike perioder med ekstremnedbør vil også 

resuspensjon av sedimentert stoff være stor. Det foreligger ingen representative prøver av vannfasen 

i perioder med lav vannføring, men det er sannsynlig at konsentrasjonen av ekte løste forbindelser i 

vannfasen er lav. Forurensningstransport til resipient i slike perioder vil dermed være marginal, og 

den beregnede årlige forurensningstransporten som er vist i Tabell 6 er av den grunn overestimert.    

5 Konklusjon  

Den foreliggende undersøkelsen har vist at slammet i flere avløps- og overvannskummer i området 

ved gammelt teknisk verksted inneholdt relativt høye nivåer av tungmetaller og særlig Pb, Cu og Zn. I 

enkelte av kummene ble det også påvist noe forhøyede verdier av PAH og PCB i slammet. 

Sedimentprøver i sjøen ca. 1 m utenfor utslippspunktene A og H viste forhøyede verdier av mange av 

de samme metallene som ble påvist i slammet, og utslipp av sedimenterbart stoff via A og H kan 

dermed ha vært en kilde til forurensning av sedimentene nær utslippspunktene.   

Alle kummene ble slamsugd 1. juli 2015, og ved slamsugingen ble det fjernet blant annet ca. 5 kg Pb, 

2 kg Cu og 7 kg Zn fra nedbørsfeltet til A og H. Slamsugingen avdekket også at de fleste kummene 

hadde støpt bunn, og det har dermed vært liten eller ingen infiltrasjon til grunnen fra de undersøkte 

kummer og rørstrekk. 

Det foreligger kun ett sett representative vannprøver fra A og H fra perioden før slamsuging og ett 

sett representative vannprøver fra perioden etter slamsuging, og det er ingen tydelig reduksjon i 

konsentrasjon i prøvene tatt relativt kort tid etter slamsuging.   

Mengdetransport per år As Pb Cd Cu Cr Ni Zn Hg

g/år g/år g/år g/år g/år g/år g/år g/år

Dersom 0% evapotranspirasjon 8,1 31,3 0,6 130 9 11 668 0,1

Dersom 20 % evaportranspirasjon 6,5 25,1 0,5 104 7,2 9 534 0,1
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Begge disse prøvene er imidlertid tatt rett etter og under ekstremnedbør, og de representerer 

dermed episoder der resuspensjon av sedimentert stoff er høy. For å kunne fastslå med sikkerhet 

hvorvidt slamsugingen har ført til mindre forurensningspredning må det foreligge flere 

prøveresultater, men det er høyst usikkert om det er riktig bruk av ressurser i et kost/nytte 

perspektiv. Beregninger viser at området ved gammelt teknisk verksted ikke representerer noen 

vesentlig kilde til forurensningsspredning til Horten Indre Havn.  

Det er derimot hevet over enhver tvil at slamsugingen har fjernet flere kilo med miljøfarlige 

tungmetaller fra nedslagsfeltet, og de er dermed for all fremtid forhindret fra å bli spredd til 

resipienten i Horten Indre Havn.  
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Projekt Avloppsvatten

Projekt         :  Horten Indre Havn 160025
Konsult/ProjNr  :  Tore Joranger
Provtyp         :  Avloppsvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2015-03-30
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  TV-A
Provtagare :  Tore Joranger

Ankomstdatum :  2015-04-01
Ankomsttidpunkt :  1150
Temperatur vid ankomst :  13 °C

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 27888-1 Konduktivitet 25°C 24.6 mS/m±1.23
ISO 17294, syrauppslutet Arsenik, As 0.33 µg/l±0.08

ISO 17294, syrauppslutet Bly, Pb 2.6 µg/l±0.65

Merlin, syrauppslutet Kvicksilver, Hg Fluorescense 6 ng/l±2

ISO 17294, syrauppslutet Kadmium, Cd 0.022 µg/l±0.007

ISO 17294, syrauppslutet Koppar, Cu 8.9 µg/l±2.2

ISO 17294, syrauppslutet Krom, Cr <0.5 µg/l±0.18

ISO 17294, syrauppslutet Nickel, Ni 0.52 µg/l±0.18

ISO 17294, syrauppslutet Zink, Zn 27 µg/l±6.8

SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU 3.4 FNU±0.51
SS-EN ISO 10523:2012 pH vid 20°C 7.7 ±0.2

Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av
metaller: provet är uppslutet med HNO3 (mikrovågsugn) SS 028150-2. Kvicksilver är uppslutet med HNO3.
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tore.joranger@forsvarsbygg.no

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Konsult/ProjNr  :  Tore Joranger
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Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2015-03-30
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  TV-H
Provtagare :  Tore Joranger

Ankomstdatum :  2015-04-01
Ankomsttidpunkt :  1150
Temperatur vid ankomst :  13 °C

Analysresultat                          
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ISO 17294, syrauppslutet Arsenik, As 0.73 µg/l±0.18
ISO 17294, syrauppslutet Bly, Pb 2.1 µg/l±0.53

Merlin, syrauppslutet Kvicksilver, Hg Fluorescense 7 ng/l±2

ISO 17294, syrauppslutet Kadmium, Cd 0.056 µg/l±0.014

ISO 17294, syrauppslutet Koppar, Cu 6.0 µg/l±1.5

ISO 17294, syrauppslutet Krom, Cr <0.5 µg/l±0.18

ISO 17294, syrauppslutet Nickel, Ni 0.79 µg/l±0.20

ISO 17294, syrauppslutet Zink, Zn 66 µg/l±17

SS-EN 27888-1 Konduktivitet 25°C 69.8 mS/m±3.49

Efter förvaring i överenskommet antal dagar kommer vi att sortera ut och kasta ert prov. Analys av
metaller: provet är uppslutet med HNO3 (mikrovågsugn) SS 028150-2. Kvicksilver är uppslutet med HNO3.

Linköping  2015-04-10             
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Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Attn:  Tore Joranger

AR-15-MM-015973-01

EUNOMO-00124324
Í%R5vÂÂN(t(Î
Prøvemottak:

18.09.2015-23.09.2015Analyseperiode:

18.09.2015

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: Horten Indre Havn 

Teknisk Verksted-prosj 

nr 160025

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

AvløpsvannPrøvetype:

439-2015-09180100Prøvenr.: 17.09.2015

Prøvemerking: MM1 Analysestartdato: 18.09.2015

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

0.006Kvikksølv (Hg), oppsluttet µg/la) EN ISO 1785220%0.005

<2.0Arsen (As), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-20.2

0.97Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-235%0.2

0.016Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-235%0.01

5.5Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-215%0.5

< 0.50Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-20.5

< 0.50Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-20.5

14Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-215%2

842Konduktivitet/ledningsevne mS/m NS-EN ISO 788810%0.1

3.4Turbiditet FNU NS-EN ISO 702730%0.1

Merknader:

As: Forhøyet LOQ pga vanskelig prøvematriks.

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

AvløpsvannPrøvetype:

439-2015-09180101Prøvenr.: 17.09.2015

Prøvemerking: MM2 Analysestartdato: 18.09.2015

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 0.005Kvikksølv (Hg), oppsluttet µg/la) EN ISO 178520.005

< 0.80Arsen (As), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-20.2

< 0.80Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-20.2

< 0.040Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-20.01

2.8Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-215%0.5

< 2.0Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-20.5

< 2.0Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-20.5

< 8.0Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-22

1570Konduktivitet/ledningsevne mS/m NS-EN ISO 788810%0.1

2.3Turbiditet FNU NS-EN ISO 702730%0.1

Merknader:

Metaller: Forhøyet LOQ pga vanskelig prøvematriks.

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
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OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

AvløpsvannPrøvetype:

439-2015-09180102Prøvenr.: 17.09.2015

Prøvemerking: A Analysestartdato: 18.09.2015

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 0.005Kvikksølv (Hg), oppsluttet µg/la) EN ISO 178520.005

0.63Arsen (As), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-235%0.2

1.4Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-235%0.2

0.015Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-235%0.01

5.7Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-215%0.5

< 0.50Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-20.5

< 0.50Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-20.5

17Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-215%2

30.6Konduktivitet/ledningsevne mS/m NS-EN ISO 788810%0.1

1.4Turbiditet FNU NS-EN ISO 702730%0.1

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

AvløpsvannPrøvetype:

439-2015-09180103Prøvenr.: 17.09.2015

Prøvemerking: A2(flaske merket A1) Analysestartdato: 18.09.2015

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

0.006Kvikksølv (Hg), oppsluttet µg/la) EN ISO 1785220%0.005

0.50Arsen (As), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-235%0.2

0.96Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-235%0.2

0.028Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-235%0.01

8.7Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-215%0.5

< 0.50Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-20.5

< 0.50Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-20.5

17Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-215%2

34.3Konduktivitet/ledningsevne mS/m NS-EN ISO 788810%0.1

2.2Turbiditet FNU NS-EN ISO 702730%0.1

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

AvløpsvannPrøvetype:

439-2015-09180104Prøvenr.: 17.09.2015

Prøvemerking: A-Mix Analysestartdato: 18.09.2015

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

0.009Kvikksølv (Hg), oppsluttet µg/la) EN ISO 1785220%0.005

0.41Arsen (As), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-235%0.2

2.2Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-225%0.2

0.021Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-235%0.01

9.3Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-215%0.5

0.70Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-225%0.5

0.60Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-225%0.5

27Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-215%2

8.33Konduktivitet/ledningsevne mS/m NS-EN ISO 788810%0.1

6.0Turbiditet FNU NS-EN ISO 702730%0.1

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 2 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
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OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

AvløpsvannPrøvetype:

439-2015-09180105Prøvenr.: 17.09.2015

Prøvemerking: H Analysestartdato: 18.09.2015

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 0.005Kvikksølv (Hg), oppsluttet µg/la) EN ISO 178520.005

0.52Arsen (As), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-235%0.2

0.69Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-235%0.2

0.059Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-235%0.01

7.5Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-215%0.5

< 0.50Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-20.5

0.72Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-225%0.5

45Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS µg/la) NS EN ISO 17294-215%2

32.1Konduktivitet/ledningsevne mS/m NS-EN ISO 788810%0.1

3.1Turbiditet FNU NS-EN ISO 702730%0.1

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)  ISO/IEC 17025 SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping
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 / Kjetil Barland  (kjeb@multiconsult.no)

 Postmottak  (Postmottak.Arkiv@forsvarsbygg.no)

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 23.09.2015

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 3 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet


