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INNLEDNING

vårt tilbud til Borre kommune datert 31.05.91 foreslo vi
en trinnvis undersøkelser av forurensningssituasjonen
fyllmassene på avfallsdeponiet Linden og kaiområdet Ytre
Havn i Horten. Foranledningen for arbeidet som nå er utført,
var mistanke om at det var deponert spesialavfall i områdene
på Linden og Ytre Havn, og usikkerhet hvorvidt slikt
avfallet ville påvirke grunnvannet og resipienten.

Fase 1 i denne undersøkelsen var en vurdering av
forurensningssituasjonen med bakgrunn i eksisterende
grunnlagsmateriale. Dette arbeidet er beskrevet i vår
rapport 43262-1 datert 31.01.92. Fase 1 i undersøkelsene
viste bla. følgende: Ytre Havn ble utfylt med forskjellige
slags fyllmasser på vekslende steder og i forskjellige
perioder. Store deler av området var utfylt før 1939. Linden
er utfylt kontinuerlig innenfor steinjeteer, hovedsaklig med
husholdningsavfall. Hoveddelen av området er utfylt etter
1945.

Som fase 2 i undersøkelsen er det installert overvåkings-
brønner i fyllmassene ned til naturlig grunn. Videre er det
utført prøvetaking og kjemiske analyser av grunnvannet fra
overvåkningsbrønnene (fase 3). Feltarbeidet og resultatene
av analysene er beskrevet i denne rapporten.

UNDERSØKELSER

Feltarbeidet med graving av prøvesjakter og
boringer/brønninstalasjon ble utført i oktober 1992.

Det er installert i alt 6 brønner, 5 på Linden (kfr. tegning
43262-1) og 1 på Ytre Havn (kfr. tegning 43262-2). Brønnen
på Ytre Havn like ved SFT's eiendom, og 2 brønner på Linden
(B1, B2 og B6) er installert ved ODEX-boring, med eksentrisk
borkrone og foringsrør. De øvrige brønnene er installert i
oppgravde sjakter.

Brønnene er plassert utfra vurderinger av forurensnings-
situasjonen, dreneringsforhold og hvordan områdene ble fylt
opp. Brønnene 82 og B3 er derfor plassert i steinfyllinger
(jeteer) som antas å fungere som dreneringsveier for store
deler av avfallsdeponiet.

På Linden er det prøvegravd i fire punkter, kfr. borplanen
43262-1. Det er gravd gjennom fyllingen ned i opprinnelig
løsmasser av silt/leire til mellom 1.5 og 4.2 meter under
terreng. I Ytre Havn sør for SFT's eiendom ble det gravd i
det øvre fyllingslaget, til stopp mot store steiner på
ca. 1 m's dybde.
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Mellom jernbanen og området til Nordisk Feral på Linden er
det installert vannstandsrør for registrering av
grunnvannstanden. Plasseringen er vist på borplan 43262-1.

Oppmålingsarbeidet er utført av NOTEBY med utgangspunkt i
P.P. 611, H = 2,251 m i Ytre Havn og P.P. 92-3007
(Vegvesenet), H = 3.229 m på Linden.

2.1 Overvåkin sbrønner

Brønnene er av gjennomstrømningstypen med filterrør til
ca. 1 m under målt grunnvannstand. Standard brønnutforming
er vist i tegning 43262-3. For brønnene som ble installert
med odexboring er det tilbakefylt med filtersand før
foringsrør ble trukket. Ved etablering av brønner i
prøvegroper er de best egnede stedlige massene anvendt som
filter nærmest brønnrør. Alle brønnene er forseglet med
bentonitt for å hindre infiltrasjon av overflatevann.
Stigerøret er avsluttet over terreng med låsbar topp på de 2
brønnene lengst sør på Linden. Innenfor Nordisk Feral og på
Ytre Havn er stigerøret avsluttet under terreng i kjøresterk
kum med stållokk.

Skisse av rørbrønnene med resultat fra ODEX-boring og prøve-
graving er vist på tegning 43262-1003 til -1008.

Etter en normaliseringsperiode ble det utført peiling av
grunnvannstand samt rensepumping. Dette arbeidet ble utført
20.11.92. og resultatene er vist på brønnskissene.

2.2 Jordartsbeskrivelse o runnvanns røvetakin

Jordartsbeskrivelse:

Det er gjort observasjoner av løsmassene ved sjaktgraving og
boring. Beskrivelse av jordart og dybdeprofiler er vist på
brønnskissene, kfr. tegning 43262-1004 til -1008. Det er
ikke tatt prøver av løsmassene for kjemisk analyse.

Grunnvanns røver:

Peiling av grunnvannstand og prøvetaking av grunnvann ble
utført 7/12 -92 for brønn B1, B3, B4, B5 og 14/12 -92 for
brønn B2. Prøvetakingen er tatt med engangspumper eller
slangepumper og utførelsen er iht. SFTs veiledning for
miljøtekniske grunnundersøkelser, 91.01.
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2.3 K'emiske anal ser

Det er utført uorganiske analyser av grunnvannsprøver fra
brønnene B1, B2, B3, B4 og B5. Analysene er utført ved
Landbrukets analysesenter og analysemetoden er ICP.
Resultatene av analysene er gitt i vedlegg 1.

3 RESULTATER

3.1 Løsmasser o eolo i. Avfall

Løsmassene i borpunktene er beskrevet i tegningene 43262-
1003 tom. -1008.

Det er påvist fyllmasser i form av stein, grus og sand i
alle prøvetakingspunkter. Ved prøvetakingsgroper B2, B4 og
B5 ved Linden er det i tillegg registrert avfall bestående
av husholdningsavfall og rivningsmasser.

Ved sjakting i punkt B4, B5 og B2 er det observert hus-
holdningsavfall og rivningsmateriell. I punkt B5 er det i
tillegg observert oljerester i avfallet/løsmassene under
grunnvannstanden ved ca. 2,0 m dyp.

Under fyllmassene er det registrert naturlige avsetninger
(gammel sjøbunn) i form av leire/silt blandet med grus og
sand.
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3.2 Grunnvann o forurensnin er

Feltmålin er:

I tabellen under er målinger av grunnvannstand og
observasjoner i brønnene oppsummert:




0

:kote

Temp.
(°C)

Elektr,
lednings-
evne
(mSlern)

pH




gq;19.4-




131 0,02 6,2 3,34 6,6

B2 -0,10





(23.09.92)





B3 0,07 7,4 4,00 6,8

134 0,78 6,5 1,29 6,5

85 0,62 4,7 1,01 6,7

136





P1 1,61





P2 0,80




Komment,wer,
farge, lukt

Rødbrunt vann, kloakklukt

Grunnvannskote etter boring.
Overflatevann drenerte ned i brønn
ved prøvetaking, lenset ca. 20 liter
før prøvetaking. Prøvetatt vann var
svakt grått og uten lukt.

Rødbrunt vann, kloakklukt

Grått vann, kloakklukt

Grått vann, kloakklukt

Brønn dekket av stabel med
stålplater

Vannstandsrør (k 1,46, 20/11 -92)

Vannstandsrør (k 0,93, 20/11 -92)

K'emiske vannanal ser:

I vedlegg 1 er resultatene fra analysene av grunn-
vannsprøvene gitt.

Analysene viser at grunnvannet i brønnene inneholder
forhøyde verdier av svovel (tot. S) og delvis nitrogen
(NH4-N), mens innholdet av metaller/tungmetaller, med unntak
av jern, ligger på samme nivå som deteksjonsgrensen for
analysemetoden.
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4 VURDERINGER

4.1 Forurensnin stilstand

Linden:

Grunnvannsprøvenes utseende, lukt og innhold av svovel og
nitrogen viser at grunnvannet er påvirket av organisk
materiale fra avfallet som er deponert i området. Sjaktingen
bekrefter at fyllmassene innholder avfall.

Grunnvannsprøvene hadde en pH rundt 6,5-6,8. Dette er
vesentlig lavere enn sjøvann som har en pH rundt 8. Trolig
kan pH verdien relateres til vannets innhold av NH4+ som
igjen skyldes påvirkning fra avfallet i området.

Den elektriske ledningsevnen er relativt høy. Dette skyldes
antakelig påvirkningen fra avfallet, dvs. oppløste salter
fra avfallet. Men påvirkning av salter fra sjøvann og marine
sedimenter kan også bidra til ioneinnholdet, spesielt i B2
og B3.

Analysene av grunnvannet fra brønnene har ikke avdekket på-
virkninger av andre tungmetaller enn jern, noe som ikke kan
anses å være av betydning annet enn som indikator på
utvasking av stoffer fra fyllingen.

Det er ikke utført organiske analyser av vann- eller jord-
prøver fra området. Det er imidlertid ikke observert olje i•
fri fase eller andre tegn på olje i vannprøvene fra noen av
brønnene, heller ikke fra brønn BS der det ble observert
oljerester i avfallet under sjakting.

Observasjonene og analysene gir ingen holdepunkter for at
det er deponert større mengder spesialavfall i fyllingen ved
Linden. Informasjon om at området skal ha mottat
spesialavfall fra flere lokale bedrifter, er derfor ikke
bekreftet ved våre undersøkelser.

Ytre havn:

Det er ikke gjort observasjoner i brønn B6 ved Ytre havn
fordi brønnen har vært overdekket med stålplater. Ved senere
prøvetaking/observasjoner i denne brønnen må fjerning av
disse platene avtales på forhånd (Nordisk Stål, P.A.Røed,
033-44460).

Det er imidlertid gjort observasjoner i brønner hos SFTs
Oljevernavdeling på naboeiendommen. I en av disse brønnene
(B4) ca. 40 m inne på eiendommen var det i des. -92 ca. 1 mm
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tykt oljesjikt over grunnvannet. Utover dette ble det ikke
påvist oljeforurensninger i de etablerte brønnene på SFTs
område.

På SFTs område er det fra før lokalisert olje i grunnen.
Lave jord og grunnvannstemperaturer gjør trolig at evt. fri-
fase olje er lite mobil.

4.2 S rednin sfare

Linden:

Evt. forurensninger som spres fra området er stoffer som
stammer fra avfallet, dvs. svovel- og nitrogenforbindelser,
samt andre næringsstoffer og salter. Det er ikke påvist
tungmetaller i konsentrasjoner over antatt bakgrunnsnivå.
Hvorvidt det i tillegg finnes organiske forbindelser som
oljeprodukter, organiske miljøgifter etc. er ikke undersøkt,
men våre observasjoner gir ingen indikasjone på dette..

Spredning av forurensninger vil foregå ved en transport av
grunnvann ut i sjøen. Omfanget av denne transporten vil
avhenge av hvor raskt grunnvannet beveger seg gjennom løs-
massene pga. grunnvannets naturlige gradient samt
påvirkninger fra sjøen (tidevann, strømninger osv.).

Fyllmassene i området er forholdsvis åpne slik at vannet kan
strømme relativt raskt gjennom massene. Grunnvanns-speilets
svake helning mot sjøen (gradient < 1,0%) bekrefter dette.
Mengdene grunnvann som strømmer gjennom massene antas å være
være relativt små på grunn av det relativt begrensede
nedsalgsfelt for nedbøren. Grunnvannets strømningshastighet
er derfor lav. Direkte påvirkning fra sjøen er antakelig
viktigste transportfaktor i de ytre delene av fyllingen.

Ved å anta en permeabilitet i fyllmassene på 1,0*10-3 m/s
(antatt middelverdi sand/grus) og en gradient på 0,01, vil
grunnvannet bevege seg med en hastighet på ca. 300-400 m år.

Mer permeable masser f.eks. i soner med grovere masser vil
gi økt hastighet (> 300-400 m/år). Steinjete'er og
grøftetraseer er viktige dreneringsveier. Tidligere
strandlinjer og fyllingsfronter kan fungere som
dreneringsveier og lokalisering av disse er gitt i tegning
43262-1001 og -1002 i NOTEBY rapport 43262-1. På den andre
siden kan det også finnes områder som ligger skjermet for
utvasking.

Datagrunnlaget er for dårlig for å gi et kvantitativt
overslag over mulige stoffmengder som transporteres ut i
sjøen fra området Linden.
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Ytre havn:

Prøvetaking i brønn B6 og ev. ytterligere prøvetaking og
brønnetablering må utføres før det kan sies noe om avfall
deponert i området påvirker omgivelsene.

5 VIDERE ARBEIDER

Det bør utføres en ny runde med prøvetaking av grunnvann,
peiling av grunnvannstand og måling av feltparametre (pH,
el. ledn. evne og temp.) og analyser. Denne runden bør
utføres i løpet av våren eller sommeren og vil da bedre
kunne fange opp evt. oljeforurensninger i grunnen.
De kjemiske analysene bør omfatte organiske komponenter.

NOTEBY
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Trygve Dekko
OL»
Lars Roar Hovde


