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Overvåkingen av Indre havn fyliingene har som målsetting å beskrive endringer i påvist fonirensning i 
gitte måiepunkter, vurdere barrierens robusthet og avklare videre behov for langtidsovervåking. Kjemiske 
analyser av vann fia etablerte b r m e r  i og utenfor deponiområdet, Indre havn, Horten, er rapportert. I 
tillegg er undersakelser av kumvann fra dreneringssystemet i deponiområdet gjennomht. 

l 

Underdelsene har vist at forurensningsnivået er betydelig lavere enn tidligere. Transporten gjennom 
barrieren i området som er unders~kt, viste seg å være akseptabel lav, og risiko for miljøet er akseptabel. 
Den statistiske bearbeidingen av analyseresultatene viser et behov for mer sikkert taiimateriaie for å kunne 
konkludere entydig. Det er imidlertid beheftet at for PCB, PAH og olje er forskjellen mellom sjøsiden og 
laudsiden av barrieren gjennomgående w. De kjemiske analysene av to prmer av dreneringsvannet fia 
deponiområdet ga svært h0ye konsentrasjoner av tungmetaller. Dette kan indikere at den viktigste 
transportveien for tungrnetalier ut av deponiområdet går via dreneringssystemet. I så fall er drenssystemet 
en viktig og fungerende del av fyllingenes barriere mot direkte transport av fonirensnllig til sjaresipienten. 

Vi foreslår at langtidsovervåkingen innenfor det samme regimet fortsetter to prmeserier tii, dvs 4. kvartal 
2004 og 2. kvartai 2005. Dette for å verifisere at forurensningsgraden holder seg stabilt på de nivåene som 
undersøkelsene fia 2004 viste. Foreliggende undersøkelse bør også følges opp med en ny som spesielt vil 
fokusere på dreneringssystemet som transportvei for miljagifter og på renseanleggets effektivitet for r 
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1 INNLEDNING 

Denne rapporten er et tillegg til tidligere rapport nr 1 datert 15 mars 2004 og oppsummerer resultatene av 
overvåkingundersøkelser i og ved deponiet i Indre havn, Horten i perioden oktober 2003 til oktober 2004. 
Denne delen av oppgaven omfatter kun prøvetaking av vann og kjemiske vannanalyser. Denne rapporten har 
også forholdt seg til Fylkesmannens brev datert 07.06.2004 hvor denne påla kommunen å ta prøver av vannet 
fia fillingene på Indre havn som går til avløpssystemet. Tidligere prøvetakingsrunder i oktober 2003 og mars 
2004 er allerede rapportert. Siste prøvetakingsrunde ble utført i juli 2004. Vannprøvene fra drensnettet ble 
tatt i oktober 2004. 

Langtidsovervåkingen har til hensikt å: 
gi oversikt over mulige endringer i forurensningsnivået i Indre havn Qllingen på stedet hvor det ble 
etablert et prmetakingsnett. 
om mulig gi et enda tryggere grunnlag for å konkludere om barrieren på Indre havn Qllingen er 
tilstrekkelig robust og tett til å huidre transport av miljøgifter fia deponiet til resipienten utenfor 
sjeteen. 
avklare behov for fortsatt langtidsovervåking. 

Fordi løsmassene som i dag ligger på utsiden av barrieren ikke burde kunne inneholde forurensninger av 
betydning da den ble lagt ut, var hypotesen for undersøkelsene at senere påvisninger av miljøgifter i disse 
massene, kan indikere at sjeteen ikke er tett. 

Fylkesmannen benyttet en uavhengig konsulent til å kontrollere Norconsults rapport datert 15 mars 2004 til 
Horten kommune. Kommentarene ble gjennomgåttt av Norconsult og disse er tidligere oversendt 
Fylkesmannen i Vestfold. Konklusjonene vedrørende risiko for helse og miljø var ikke berørt av 
kommentarene fra Fylkesmannens kontrollm. Konklusjonene var som Galger for Indre havallingen: 

Risikoreduserende tiltak er knyttet til endret arealbruk Dette vil omfatte sikring mot gass- 
inntrengning i bygg som etablerer seg på eller med konstruksjoner ned i fillingen. Det er nødvendig 
å ha etablert en tilstrekkelig jordtykkelse over fillingen (0,5 - 1,O m) for å forhindre utilsiktet 
eksponering. Det kan være nødvendig å gjennomføre egen risikovurdering knyttet til alle nye tiltak 
på fillingen. 

Fyllingens bam'ere i det undersøkte området har vist seg å være tilstrekkelig robust, og bidrar til en 
akseptabel sikkerhet mot forurensning av resipienten. Forurensningstransporten fra deponiet 
gjennom sjeteen og videre til sjøen er akseptabel liten. Det er størst betenkelighet forbundet med 
sigevannet som transporteres til renseanlegget på Falkensten. Det kan være behov for å kontrollere 
grad av forurensning i slikt vann, og bestemme hvilken risiko dette bidrar til i utslippsvannet fra 
renseanlegget. 

2 Metoder 

Som tidligere beskrevet i Norconsults rapport nr 1, og i et etterfølgende notat datert 20. april 2004, ble 10 
permanente brønner etablert i deponiornrådet på indre havn både ovenfor og nedenfor sjeteen, jf. figur 1. 
Nedenfor sjeteen (på sjøsiden av barrieren) ligger b rmene  T1 og R1 i de løsmassene som er antatt å være 
minst påvirket av Qllingens sigevann. De øvrige brønnene (T2, T3, R2 og R3) som er prøvetatt ligger på 
oversiden av denne barrieren. På figur 1 er også angitt brønnene R4, R5, T4 og T5 som kun ble brukt til 
vannstandsmålinger for å modellere vanntransport. Sjøprmer ble tatt ut i mars 2004, mens prøvene fra 
sjøkant og Qlling er tatt ut i oktober 2003, mars 2004 og juli 2004. Prøvene fra avløpsnett ble tatt ut i 
septemberloktober 2004. Prøvetakingsmetodene tilsvarer de rutiner som er beskrevet i tidligere rapporter h 
Norconsult. 
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