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Sammendrag  

Det har vært gjennomført kontinuerlig overvåking av sigevannsmengder og to 

prøvetakinger av sigevann for analyser av miljøgifter og andre parametere, ved 

Pluggen og Bankløkka. Disse kummene samler sigevann fra fyllingene i Indre 

havn. I tillegg har det vært tatt prøve av sigevannssediment fra to 

pumpekummer i fyllinga 

Resultatene fra overvåkingen viser generelt lave konsentrasjoner sammenlignet 

med typiske verdier for kommunalt avløpsvann. 

På bakgrunn av resultatene anbefales det å fortsette å føre sigevannet til 

kommunalt renseanlegg.  
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1 Bakgrunn 

Fylkesmannen i Vestfold har pålagt Horten kommune å overvåke sigevann fra Indre Havn 

avfallsfylling. Overvåkingen skal følge TA-2077/2005 og inneholde: 

1. Kontinuerlig overvåking av sigevannsmengde til kommunalt renseanlegg. 

2. Overvåking av miljøgifter i sigevann. 

Overvåkingen følger overvåkingsplanen utarbeidet av Norconsult AS i februar 2011, og notat om 

endringer i overvåkingsplan datert 5. oktober 2012. Etter overvåking i 2013 søkte Horten kommune 

tillatelse fra Fylkesmannen til å avslutte overvåkingen. Vedtaket om 5 års overvåking av sigevannet 

var fattet i en klagesak. Vedtak i klagesaker er endelig, og Fylkesmannen anså det derfor ikke som 

et vurderingstema å avslutte overvåking etter ett år. I tillegg ble kommunen pålagt å ta prøver av 

sigevannssediment i 2014 eller 2015. Svar fra Fylkesmannen kom først i juni, og det ble derfor kun 

foretatt prøvetaking i tredje og fjerde kvartal 2014. 

Dette notatet omhandler resultatene for sigevannssediment fra to pumpekummer og sigevann fra 

de samme sigevannskummene som tidligere. 
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2 Metode 

2.1 SIGEVANNSMENGDE 

Horten kommune er selv ansvarlig for installasjon og drift av utstyr for overvåking av 

sigevannsmengder. Overvåkingen foretas ved bruk av Isco 2150 Area Velocity Flow Module. 

Måleutstyr er plassert i utløpet fra kummen ved Bankløkka og ved innløpet til kummen ved 

Pluggen. Mengdemåleren måler både nivå, hastighet og retning vannet beveger seg. Måleren på 

Bankløkka var ute av drift frem til 17. januar på grunn av feil på et batteri.  

For å beregne sigevannsmengde for 2014 ble data for hele måleperioden benyttet. For å korrigere 

for redusert antall måledager i 1. kvartal ved Bankløkka ble vannmengder i måleperioden justert 

opp i henhold til hvor stor andel av kvartalet målinger var gjennomført. 

2.2 PRØVETAKING 

Det er gjennomført prøvetaking i kummene to ganger i løpet av 2014. Ved Bankløkka var det for 

høy vannstand i kummen til å ta prøve 5. november. Dette skyltes store mengder nedbør i perioden 

før prøvetaking. I tillegg var det høy sjøvannstand på tidspunktet prøven ble forsøkt tatt. Vannstand 

i kummen ble sjekket med ujevne mellomrom av Horten kommune etter forsøket på prøvetaking. 

Dette for å finne tidspunkt for ny prøvetaking. Vannstandssjekk ble gjennomført ved lavvann for å 

øke muligheten for nivåer egnet for prøvetaking. 15. desember 2014 ble det klart at det var noe galt 

med pumpefoten ved Bankløkka. Denne ble reparert og satt i drift igjen 17. desember kl. 10. 

Vannstanden gikk ned til normalt nivå i løpet av ettermiddagen samme dag.  

Prøvetaking av sigevann er gjennomført ved å klatre ned i kummen med stige. Ved entring av kum 

har en person vært kumvakt, og det har vært benyttet gassmåler. Prøvene er tatt ved å fylle 

flaskene rett fra innløpet til kummen. pH, konduktivitet, totalt oppløst materiale, temperatur og 

redoks-potensial ble målt in situ i felt med multimeter (VWR, pHenomenal PC 5000 H). pH, 

temperatur, ledningsevne og suspendert stoff ble i tillegg målt på laboratoriet sammen med de 

resterende kjemiske parameterne. 

Pumpa i kummen ved sykehjemmet (Indre havn) hadde vært ute av funksjon i 3 – 4 uker da 

prøvetaking ble gjennomført. Pumpa i kummen ved Bromsveien 25 ble stoppet 3. november for å 

gi mer sigevannssediment i kummen før prøvetaking. Pumpa kunne ikke stoppes lenger før 

prøvetaking på grunn av nedbør. Prøvetaking av sigevannssediment ble gjennomført med liten Van 

veen sedimentgrabb som ble senket ned i kummen gjentatte ganger til det var hentet opp 

tilstrekkelig mengde sediment. Prøvenes utseende og lukt ble notert i felt. 

Prøvene ble samlet i forhåndspreparerte plast- og glassflasker og sendt direkte til analyse ved 

Eurofins Norsk Miljøanalyse AS samme dag som prøvetakingen ble foretatt eller oppbevart i 

kjøleskap til dagen etter. Sigevannsprøvene ble analysert for parametere i det kvartalsvise 

programmet i TA-2077/2005, og sigevannssedimentet ble analysert for det årlige programmet.  
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Plassering av kummene er vist i Figur 1. Sigevannsdreneringen i de to områdene er vist i 

vedlegg 1. 

 
Figur 1: Plassering sigevannskummer (røde) og pumpekummer for sigevannssediment (gule). 

Feltobservasjoner for sigevann er vist i Tabell 1 og feltobservasjoner for sigevannssediment er vist 

i Tabell 2.  
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Tabell 1: Opplysninger fra prøvetaking og beskrivelse av prøver. 

Dato og 

tidspunkt  

Beskrivelse   Bilde 

01.09.2014 

8:55 

Prøvepunkt: Bankløkka 

Prøvetaker: Pebec 

Vær: Delvis skyet, nesten vindstille, 

ca. 15 °C 

Farge: veldig svakt gul, klar 

Lukt: Svakt metallisk 

  

01.09.2014 

09:30 

Prøvepunkt: Pluggen 

Prøvetaker: Pebec 

Vær: Sol, nesten vindstille, ca. 15 

°C 

Farge: Svakt gul, klar 

Lukt: Svakt metallisk 

  

05.11.2014 

9:55 

Prøvepunkt: Pluggen 

Prøvetaker: Pebec 

Vær: Overskyet, vind fra nordøst, 

ca. 5 °C 

Farge: gul, klar 

Lukt: svak lukt av jord 

  

18.12.2014 

7:30 

Prøvepunkt: Bankløkka 

Prøvetaker: Pebec 

Vær: Tåke, vindstille, ca. 0 °C 

Farge: svakt gul, klar 

Lukt: svakt metallisk 
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Tabell 2: Beskrivelse av sedimentprøver. 

Dato og 

tidspunkt  

Beskrivelse   Bilde 

05.11.2014 

10:30 

Pumpekum ved indre 

havn sykehjem. 

Full grabb. 

Helt svart sediment med 

antydning til oljefilm. 

Bløt "suspensjon" med 

noe grovere partikler.  

Ingen lukt. 

Ingen pumpe i kummen. 

 

05.11.2014 

10:45 

Pumpekum ved 

Bromsveien 25 

Mindre sediment i 

kummen. Mange forsøk 

uten sediment. 

Rødbrunt vann med 

mye fine partikler. 

Sediment på bunn 

bestående av gråbrun 

sand og småstein. 

Ingen lukt. 
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2.3 TOTALE UTSLIPP 

Totale mengder av de ulike forurensningskomponentene er beregnet som beskrevet i "Veileder om 

overvåking av sigevann fra avfallsdeponier" (TA-2077/2005). Sigevannsmengden i hvert kvartal 

skal vanligvis ganges sammen med gjennomsnittskonsentrasjon i sigevannet hvert kvartal og disse 

leges sammen (Figur 2). 

 
Figur 2: Ligning for beregning av totalt utslipp med sigevann (SFT, 2005a). 

Fordi det kun er tatt prøve i 3. og 4. kvartal i 2014 benyttes gjennomsnittlig konsentrasjon og total 

vannmengde gjennom året for beregning. 

Ved beregning av total utslippsmengde er vann som renner inn i fyllingen ikke regnet med, da det 

antas at dette vannet også vasker med seg forurensning fra fyllingen når det strømmer tilbake. Det 

vil si all positiv strømning er summert sammen og negativ strømning er satt til 0. Dette gir noe 

konservative verdier da vann som har oppholdt seg kun kort tid i fyllingen ikke vil inneholde like 

mye miljøgifter som vann som har strømmet gjennom store deler av fylling. Verdiene vurderes 

likevel å være nærmere de faktiske verdiene enn om negativ strømning beregnes inn og total 

vannmengde dermed blir vesentlig mindre. 

Konsentrasjoner under rapporteringsgrensen er satt lik rapporteringsgrensen i beregningene. For 

forbindelser som ikke er målt over rapporteringsgrensen i noen prøver, rapporteres verdien som 

mindre enn mengden som tilsvarer konsentrasjoner lik rapporteringsgrensen. Dette er konservativt 

høyt, men den eneste kvantifiseringen som kan gjøres. 
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3 Resultater og vurderinger 

3.1 SIGEVANNSMENGDE 

Det var god vannføring ved alle prøvetakingstidspunkt. Vannføringen ved Bankløkka er større enn 

ved Pluggen.  

I perioder med mye avløpsvann i kummen ved Pluggen strømmer det vann inn i fyllinga. Dette 

vannet strømmer senere tilbake og tar med seg forurensning til renseanlegget. Også ved 

Bankløkka er det noen observasjoner av negativ strømning. 

Sigevannsmengden som stammer fra fyllingene (sum av positive og negative strømninger) for et år 

er funnet å være 34 764 m
3
 ved Pluggen og 114 310 m

3 
ved Bankløkka. Dersom kun positive 

strømninger regnes sammen er mengden 51 354 m
3
 ved Pluggen og 129 352 m

3
 ved Bankløkka. 

Dette viser at det ved Pluggen er en stor mengde vann som til tider strømmer fra kummen inn i 

fyllingen. Dette skyldes sannsynligvis at kummen får tilførsel av kommunalt avløpsvann, og at 

pumpestasjonen ikke alltid klarer å holde unna vannet som kommer inn i kummen, og at kummen 

derfor fylles opp. Også ved Bankløkka har det vært betydelig grad av negativ strømning i 2014. 

Forskjellen var størst i 4. kvartal da pumpefoten var ødelagt. 

Det er målt nesten 40 % større vannføring ved Pluggen og over 25 % mindre vannføring ved 

bankløkka i 2014 sammenlignet med 2013. Dette gjelder for vannføringsdata basert på kun positiv 

strømning. 

3.2 FORURENSNINGSKONSENTRASJONER 

Resultatene for kvartalsparameterne i sigevannet er presentert i Tabell 3 og Tabell 4. Resultatene 

for sigevannssediment er vist i Tabell 5 

Resultatene for både sigevann og sigevannssediment er sammenlignet med terskelverdier i 

henhold til SFTs veileder TA-1995/2003; ”Veileder om miljørisikovurdering av bunntetting og 

oppsamling av sigevann ved deponier”. Disse verdiene benyttes i utgangspunktet for deponier som 

skal søke om å få lempet kravet om dobbel bunntetting og oppsamling av sigevann etter 

avfallsforskriften. Verdiene er benyttet her for å ha et sammenligningsgrunnlag for innholdet av 

stoffer mv. i sigevannet. Konsentrasjoner over terskelverdi er markert med rød bakgrunn.  

Konsentrasjonene i sigevannet er også sammenlignet med data fra overvåking av sigevann fra 

avfallsdeponier i Norge fra 2006-2010 (NGI, 2012). Det er benyttet gjennomsnittet av 

medianverdien for hvert år fra deponier i etterdrift. Der det ikke er tilstrekkelig data fra etterdrift er 

data fra alle deponier benyttet. For utfyllende data for sammenligning er det benyttet data fra en 

screening i 2004 (SFT, 2005b) og en sammenstilling av sigevannsdata fra 2003 (Haarstad et al., 

2003) for parametere det ikke finnes data for fra 2006-2010. Konsentrasjoner som er over 

erfaringstall for norske deponier er markert med fet kursiv i tabellene. 
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I vurderingen er konsentrasjonene ved behov i tillegg sammenlignet med tilstandsklasser for 

sjøvann og marine sedimenter fra TA-2229/2007 "Veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder 

og kystfarvann" (SFT, 2007) og PNEC (predicted no effect concentration) for sjøvann (Weideborg, 

2007). 

Tabell 3: Resultater kvartalsparametere i sigevann fra Bankløkka og Pluggen 1 av 2. Røde celler: 

over terskelverdi. Fet kursiv: over erfaringstall for norske deponier. 

 

Parameter Enhet

Terskelverdi 

TA-1995/2003

Norske 

deponier

 2006-2010

Dato 2014-09-01 2014-11-05 2014-09-01 2014-12-18

pH (felt) 6,35 6,37 6,43 6,58 6,9

temperatur (felt) °C 14,80 10,10 15,70 8,10

ledningsevne (felt) µS/cm 1 302 829 10 630 6 370 2148

salinitet (felt) 0,6 0,3 5,9 3,3

totalt oppløst materiale (felt) mg/L 1 303 837 OFL OFL 7,22

redoks (felt) mV -137 -162 -115,60 -158,70

pH 6,4 6,4 6,5 6,7 6,9

Konduktivitet/ledningsevne mS/m 118 75 1 220 604 2 148

Suspendert stoff mg/l 35 42 43 56

Bor (B), oppsluttet µg/l 150 130 980 490 1 500

Klorid (Cl) mg/l 160 38 4 100 1 500 360

Natrium (Na), oppsluttet mg/l 120 47 2 000 930 265

Kjemisk oksygenforbruk (KOFCr) mg/l 41 47 83 36 183

Biokjemisk oksygenforbruk (BOF) 5 d mg/l 3,50 <3 <3 <3 14,8

Total organisk karbon (TOC/NPOC) mg/l 9 21 5,2 9 5 43

Total Nitrogen mg/l 11 11 4,6 5,9 0,50 73

Ammonium (NH4-N) mg/l 10,0 6,2 3 3 71

Total Fosfor mg/l 0,32 0,31 0,19 0,19 0,16 0,45

Metaller

Jern (Fe), oppsluttet µg/l 52 000 45 000 23 000 32 000 200 26 554

Mangan (Mn), oppsluttet µg/l 1 400 1 500 780 1 300 100 1 700

Sink (Zn), oppsluttet µg/l 47 59 36 140 35 56

Kobber (Cu), oppsluttet µg/l 0,82 3 1,3 3,3 2,30 4,1

Bly (Pb), oppsluttet µg/l 1,7 2,6 1,7 8,8 1,90 2,1

Kadmium (Cd), oppsluttet µg/l <0,010 0,05 0,032 0,12 0,20 0,11

Nikkel (Ni), oppsluttet µg/l 0,58 1,1 0,88 3,7 5,00 12

Krom (Cr), oppsluttet µg/l 2,6 2,7 0,85 1 6,30 7,4

Arsen (As), oppsluttet µg/l 0,62 0,72 <0,80 < 0,20 2,00 5,1

Kvikksølv (Hg), oppsluttet µg/l < 0,005 0,006 < 0,005 0,008 0,01 0,016

Verdier fra TA-2075/2005

Pluggen Bankløkka
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Tabell 4: Resultater kvartalsparametere i sigevann fra Bankløkka og Pluggen 2 av 2. Røde celler: 

over terskelverdi. Fet kursiv: over erfaringstall for norske deponier. 

 

Parameter Enhet

Terskelverdi 

TA-1995/2003

Norske 

deponier

 2006-2010

Dato 2014-09-01 2014-11-05 2014-09-01 2014-12-18

Olje

Olje i vann (C10-C40) mg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,16 0,11

Polysykliske aromatiske 

hydrokarboner (PAH)

Naftalen µg/l 8,7 7,1 0,12 0,37

Acenaftylen µg/l 0,11 0,18 0,02 0,01

Acenaften µg/l 3 2,7 0,34 0,27

Fluoren µg/l 1,1 1 0,22 0,19

Fenantren µg/l 0,33 0,25 0,04 0,043

Antracen µg/l 0,046 0,041 0,02 0,012

Fluoranten µg/l <0,010 <0,010 0,02 0,011

Pyren µg/l <0,010 <0,010 0,01 <0,010

Benzo[a]antracen µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Krysen/Trifenylen µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Benzo[b]fluoranten µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Benzo[k]fluoranten µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Benzo[a]pyren µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Dibenzo[a,h]antracen µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Benzo[ghi]perylen µg/l <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020

Indeno[1,2,3-cd]pyren µg/l <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020

Sum PAH(16) EPA µg/l 13 11 0,79 0,91 2 2,1

Monosykliske aromater (BTEX)

Benzen µg/l 12 4,7 0,93 1,4 2,8

Toluen µg/l 0,61 0,41 <0,10 <0,10 2,1

Etylbenzen µg/l 0,41 1,1 <0,10 0,14 1,8

m,p-Xylen µg/l 3,6 4,10 <0,20 <0,20

o-Xylen µg/l 0,55 0,72 <0,10 <0,10

Sum BTEX µg/l 17,17 11,03 0,93 1,54 5,9

Akutt toksisitet screening

EC50 % 86,00 >91 >91 >91

EC10 % 4,10 11,00 42,00 >91

EC20 % 13,00 24,00 >91 >91

TU 1,20 1 0,20 , 6,1

Verdien er for alle deponier (ikke bare etterdrift)

1,3

Verdier fra Haarstad et. al. 2003

Pluggen Bankløkka
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Tabell 5: Resultater for sigevannssediment. Røde celler: over terskelverdi.  

  

Parameter Enhet Indre havn Bromsveien 25
Terskelverdi 

TA-1995/2003

Tørrstoff % 10,8 36,1

Kornstørrelse < 63 µm % (w/w)/tv 34 22

Totalt organisk karbon (TOC) g/kg TS 87 31

Metaller

Jern (Fe) mg/kg TS 110 000 340 000

Mangan (Mn) mg/kg TS 300 850

Sink (Zn) mg/kg TS 1 900 940 1 875

Kobber (Cu) mg/kg TS 280 9,2 375

Bly (Pb) mg/kg TS 120 930 625

Kadmium (Cd) mg/kg TS 2,8 0,51 6,75

Nikkel (Ni) mg/kg TS 42 35 625

Krom (Cr) mg/kg TS 19 10

Arsen (As) mg/kg TS 18 6,4 65

Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 0,349 0,006 1,05

Totale hydrokarboner (THC)

THC >C5-C8 mg/kg TS <10 <5,0

THC >C8-C10 mg/kg TS 17 <5,0

THC >C10-C12 mg/kg TS 110 <5,0

THC >C12-C16 mg/kg TS 360 <5,0

THC >C16-C35 mg/kg TS 4 700 67

SUM THC (>C5-C35) mg/kg TS 5 200 67

Polysykliske aromatiske 

hydrokarboner (PAH)

Naftalen mg/kg TS 0,097 0,11

Acenaftylen mg/kg TS 0,037 <0,010

Acenaften mg/kg TS 2,9 0,17

Fluoren mg/kg TS 0,26 0,091

Fenantren mg/kg TS 0,69 0,25

Antracen mg/kg TS 0,62 0,088

Fluoranten mg/kg TS 2,4 0,30

Pyren mg/kg TS 1,8 0,21

Benzo[a]antracen mg/kg TS 0,25 0,088

Krysen/Trifenylen mg/kg TS 0,39 0,073

Benzo[b]fluoranten mg/kg TS 0,30 0,074

Benzo[k]fluoranten mg/kg TS 0,077 0,024

Benzo[a]pyren mg/kg TS 0,20 0,053

Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TS 0,029 <0,010

Benzo[ghi]perylen mg/kg TS 0,13 0,033

Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS 0,13 0,035

Sum PAH(16) EPA mg/kg TS 10 1,6 0,30

Polyklorerte bifenyler (PCB)

PCB 28 mg/kg TS <0,0010 <0,00050

PCB 52 mg/kg TS 0,14 <0,00050

PCB 101 mg/kg TS 0,066 <0,00050

PCB 118 mg/kg TS 0,049 <0,00050

PCB 138 mg/kg TS 0,034 <0,00050

PCB 153 mg/kg TS 0,045 <0,00050

PCB 180 mg/kg TS 0,020 <0,00050

Sum 7 PCB mg/kg TS 0,35 ND
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3.2.1 Kvartalsparametere sigevann 

3.2.1.1 Salinitet 

Saliniteten i prøvene viser at sigevann fra begge fyllingene påvirkes av sjøvann. Dette er tidligere 

observert av kommunen ved forhøyet vannstand i kummen ved høy sjøvannstand. Bankløkka 

påvirkes i betydelig større grad enn Pluggen. Dette gjenspeiler seg også i ledningsevne, 

konsentrasjoner av oppløst materiale og natrium- og kloridkonsentrasjoner. Påvirkningen fra 

sjøvann kan være en av årsakene til den store forskjellen i sigevannsmengder ved Pluggen og 

Bankløkka. 

I fyllinga er dreneringen for sigevann plassert på kote 0 til -1,5 m for Bankløkka og kote 0 til -0,45 m 

for Pluggen. Siden sjøvannstanden omtrent alltid er høyere enn dette, vil vannstandsnivået i 

overveiende del av tiden (i perioder uten mye nedbør) være lavere innenfor sjeteen enn utenfor. 

Vannstrømmen i sjøbunnen under sjeten med membrantetting og evt. i svakheter i 

membrantettingen vil derfor være rettet inn i fyllinga.   

Overløpstersklene mot sjø ved Bankløkka og Pluggen ligger på ca. kote +1,0 m. Ved sjøvannstand 

høyere enn dette vil tidvis store mengder saltvann gå inn i avløpssystemet og i fyllinga. Denne 

tilstanden forklarer det høye innholdet av salt i sigevannet.    

3.2.1.2 Organisk materiale og oksygenforbruk 

Totalt organisk karbon er over terskelverdi i TA-1995/2003 i alle prøver, men lavere enn 

erfaringstall fra norske deponier. Kjemisk oksygenforbruk er betydelig høyere enn biologisk 

oksygenforbruk, som er nær eller under rapporteringsgrensen i alle prøver. Høyere kjemisk 

oksygenforbruk viser at mye av det organiske materialet er tungt nedbrytbart.  Konsentrasjonen av 

organisk karbon er lavere enn konsentrasjoner målt på innløp til VEAS og Bekkelaget ved to ulike 

tidspunkt etter kraftig regnvær (NIVA, 2011). Kjemisk og biokjemisk oksygenforbruk er betydelig 

lavere enn for "normalt kommunalt avløpsvann" (NORVAR, 2006), og skaper derfor ikke problemer 

for renseanlegget. 

3.2.1.3 Næringsstoffer og suspendert stoff 

Konsentrasjoner av næringsstoffer; nitrogen, ammonium og fosfor, er høyere enn terskelverdien i 

TA-1995/2003. Dette er imidlertid ikke et problem når sigevannet går til et avløpsanlegg som er 

beregnet for å rense denne typen forbindelser. Konsentrasjonen av total nitrogen, total fosfor og 

suspendert stoff er betydelig lavere enn konsentrasjonsgrensen for "normalt kommunalt 

avløpsvann" (NORVAR, 2006). Ammoniumkonsentrasjonen er lavere enn tynt eller veldig tynt 

avløpsvann (Henze et. al, 2002). 

3.2.1.4 Jern og mangan 

Konsentrasjonen av jern og mangan er høyere enn terskelverdien fra TA-1995/2003. Jern forbruker 

oksygen og fører til utfelling, mangan kan gi smak til vann og er et estetisk problem ved utfelling. 

Høye konsentrasjoner av jern og mangan i løsning gjenspeiles av et negativt redokspotensial. Ved 

tilførsel av oksygen vil Fe
2+

 og Mn
2+

 oksideres og felle ut.  Utfelling av jern og eventuelt mangan vil 

kunne føre til problemer med tette rør på ledningsnettet. Kommunen opplever ikke problemer med 

dette.  
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3.2.1.5 Tungmetaller 

Konsentrasjonen av sink er over terskelverdi i alle prøvene, prøvene fra 4. kvartal har i tillegg 

konsentrasjoner som er høyere enn erfaringstall fra norske deponier. Konsentrasjonene av kobber 

og bly er over terskelverdi på begge prøvestasjoner i 4. kvartal. Konsentrasjonen av kadmium er 

høyere enn erfaringstall fra norske deponier i 4. kvartal. Resten av metallkonsentrasjonene er 

under terskelverdi og erfaringstall. En av prøvene fra Bankløkka har høyere konsentrasjon av sink 

enn tynt avløpsvann (Henze et. al, 2002). Den andre prøven fra bankløkka og prøvene fra pluggen 

har lavere konsentrasjoner enn veldig tynt avløpsvann. Konsentrasjonene av de andre metallene er 

lavere enn for veldig tynt avløpsvann. 

Konsentrasjonen av sink ved Bankløkka, er over gjennomsnittet for innløpet til Falkensten 

renseanlegg (COWI, 2015) ved prøvetakingen i desember, konsentrasjonene ved Pluggen er 

under. For bly har prøvene fra september konsentrasjon under gjennomsnittet for innløpet og 

prøven fra november/desember har konsentrasjon over. Prøven fra Bankløkka har 

blykonsentrasjon over tre ganger så høy som gjennomsnittet for innløpet på renseanlegget. 

Konsentrasjonen av kadmium og nikkel er påvist over gjennomsnittet for innløp til Falkensten i 

prøven fra desember ved Bankløkka. Konsentrasjonen av arsen er rett over gjennomsnittet i 

prøven fra Bankløkka i november. Alle prøvene har kobber-, krom- og kvikksølvkonsentrasjoner 

under gjennomsnittet for innløp til Falkensten renseanlegg. 

3.2.1.6 Olje og Polysykliske Aromatiske Hydrokarboner (PAH) 

Konsentrasjonen av olje i sigevannet er ikke detektert over rapporteringsgrensen ved Pluggen. Ved 

Bankløkka er det målt konsentrasjon over rapporteringsgrensen en gang. Denne konsentrasjonen 

er også over erfaringstall fra norske deponier, men lavere enn PNEC for C10 - C12 (1 mg/l). 

Konsentrasjonen av sum PAH 16 er over terskelverdien fra TA-1995/2003 i begge prøver fra 

Pluggen og ikke i prøvene fra Bankløkka. Mange av PAH-forbindelsene er ikke i konsentrasjon 

over rapporteringsgrensen. Konsentrasjon av naftalen er i tilstandsklasse III for sjøvann (SFT, 

2007) i prøvene fra Pluggen. Ved 10 ganger fortynning, som er vanlig å beregne ved utslipp til sjø, 

er konsentrasjonene i tilstandsklasse II. Ingen av de andre PAH-forbindelsene er i konsentrasjoner 

over tilstandsklasse II for sjøvann. PAH-konsentrasjonene vurderes derfor å være lave. 

3.2.1.7 BTEX (Monosykliske aromater) 

Den ene prøven fra Pluggen har konsentrasjon av etylbenzen over PNEC for sjøvann og begge 

prøvene har konsentrasjon av xylen over PNEC. Ved 10 ganger fortynning er konsentrasjonen 

under PNEC. Ingen av prøvene fra Bankløkka har konsentrasjoner av BTEX over PNEC.  

3.2.1.8 Toksisitetsscreening 

Toksisiteten for prøvene varierer fra ikke toksisk til TU 1,2. Dette er langt lavere enn erfaringstall fra 

norske deponier (inkludert aktive deponier). Toksisiteten er høyere for prøver fra Pluggen enn fra 

Bankløkka. Dette kan skyldes høyere konsentrasjoner av PAH-forbindelser og BTEX. Metallene 

ser ut til å ha en mindre effekt på denne toksisiteten, da de som er over terskelverdi er i høyere 

konsentrasjoner ved Bankløkka enn Pluggen.  
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3.2.2 Sigevannssediment 

3.2.2.1 Basiskarakterisering 

Prøven fra Indre havn hadde lav andel tørrstoff selv om prøven i all hovedsak bestod av bløtt 

sediment fra bunnen. Tørrstoffinnholdet i prøven fra Bromsveien var høyere selv om prøven i stor 

grad bestod av vann fra over sedimentet. Andel finstoff (<63 µm) var størst i prøven fra Indre havn. 

Prøven fra Indre havn hadde over dobbelt så høyt innhold av organisk karbon som prøven fra 

Bromsveien. 

3.2.2.2 Jern og mangan 

Konsentrasjonen av jern er høy. Prøven fra Bromsveien 25 inneholder over 30 % jern.  

3.2.2.3 Tungmetaller 

Konsentrasjonen av sink er over terkelverdi i prøven fra Indre havn og konsentrasjonen av bly er 

over terskelverdi i prøven fra Bromsveien 25. Disse metallene er også i konsentrasjoner over 

terskelverdi i sigevannet. 

Sammenlignet med tilstandsklasser for sediment i sjøvann er konsentrasjonene høye for flere av 

metallene. Konsentrasjonen av sink tilsvarer tilstandsklasse IV ved begge prøvestasjoner. 

Konsentrasjonen av kobber tilsvarer tilstandsklasse V i Indre havn og tilstandsklasse I i prøve fra 

Bromsveien 25. Konsentrasjonen av bly tilsvarer tilstandsklasse IV i Indre havn og 

tilstandsklasse V i prøve fra Bromsveien 25. Konsentrasjonen av kadmium tilsvarer 

tilstandsklasse III i Indre havn og tilstandsklasse II i prøve fra Bromsveien 25. Konsentrasjonen av 

nikkel, krom, arsen og kvikksølv tilsvarer tilstandsklasse I og II i prøve fra begge steder.   

3.2.2.4 Olje og Polysykliske Aromatiske Hydrokarboner (PAH) 

Det er ikke terskelverdier for totale hydrokarboner i sigevannssediment. I prøven fra Indre havn er 

det høye konsentrasjoner. Spesielt den tyngste fraksjonen finnes i høy konsentrasjon. I prøven fra 

Bromsveien er det kun den tyngste fraksjonen som er funnet over rapporteringsgrensen, og 

konsentrasjonen av denne er lav. 

Konsentrasjonen av sum PAH er over terskelverdi i begge prøvene. Konsentrasjonen i prøven fra 

Indre Havn er over 30 ganger så høy som terskelverdi. Sammenlignet med tilstandsklasser for 

sjøvannssediment er konsentrasjon av syv PAH-forbindelser i tilstandsklasse IV, fem i 

tilstandsklasse III og fire i tilstandsklasse II i prøven fra Indre havn. I prøven fra Bromsveien 25 er 

konsentrasjonen av en PAH-forbindelse i tilstandsklasse IV, fem i tilstandsklasse III, ni i 

tilstandsklasse II og en i tilstandsklasse I. 

3.2.2.5 Polyklorerte bifenyler (PCB) 

I prøven fra Bromsveien 25 er det ikke funnet PCB over rapporteringsgrensen. I prøven fra Indre 

Havn er alle PCBene unntatt PCB 28 funnet over rapporteringsgrensen. Sammenlignet med 

tilstandsklasser for sediment i sjøvann er sum PCB 7 i tilstandsklasse IV. 

3.3 TOTALE UTSLIPPSMENGDER 

Totale utslippsmengder for parametere i kvartalsprogrammet som gjennomføres årlig er vist i 

Tabell 6.  
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Tilførslene av jern og mangan er store. Tilførslene av sink er ca. 2,7 kg fra Pluggen og ca. 11 kg fra 

Bankløkka. Ellers er alle tilførslene av metaller under eller langt under 1 kg.  

Det tilføres ca. 5 kg olje fra Pluggen og under 17 kg fra Bankløkka. For Pluggen er dette kun basert 

på rapporteringsgrensen og derfor konservativt høyt. 

Det tilføres 616 g PAH-forbindelser fra Pluggen og 110 g fra Bankløkka. 

Det tilføres 721 g BTEX fra Pluggen og 160 g fra Bankløkka.   

Med unntak av for PAH-forbindelsene, BTEX og krom er tilførslene fra Bankløkka betydelig større 

enn fra Pluggen. Dette skyldes mye større mengder sigevann.  

Sammenlignet med beregnede tilførsler i 2013 er tilførslene generelt høyere ved Pluggen og lavere 

fra Bankløkka. Dette skyldes i stor grad endringer i vannføring. Mengden sink, arsen, fluoren, 

antracen og benzen fra Pluggen var over dobbelt så stor som i 2013. Mengden acenaftylen fra 

Pluggen var over 8 ganger så høy som i 2013. mengden acenaftylen økte også fra Bankløkka til 

tross for lavere sigevannsmengde. Fra Bankløkka var tilførsel av sink, nikkel, naftalen og alle 

BTEX-forbindelsene halvert selv om reduksjon i sigevannsmengde kun var 25 %. Tilførsel av 

toluen og m,p-xylen fra Pluggen var også redusert til tross for stor økning i sigevannsmengde.  
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Tabell 6: Totale tilførsler i 2014 og 2013. 

 

Parameter Enhet Pluggen Bankløkka Pluggen Bankløkka

Suspendert stoff kg 1 977 6 403 1 771 5 755

Bor (B), oppsluttet kg 7,19 95 6,93 138

Klorid (Cl) kg 5 084 362 186 6 861 401 200

Natrium (Na), oppsluttet kg 4 288 189 501 4 494 249 581

Kjemisk oksygenforbruk (KOFCr) kg 2 260 7 696 1 622 9 575

Biokjemisk oksygenforbruk (BOF) 5 d kg 167 388 112 545

Total organisk karbon (TOC/NPOC) kg 760 931 619 2 047

Total Nitrogen kg 565 679 406 957

Ammonium (NH4-N) kg 416 407 353 1 123

Total Fosfor kg 16,2 24,6 15,4 23,9

Metaller

Jern (Fe), oppsluttet kg 2 491 3 557 1 690 4 655

Mangan (Mn), oppsluttet kg 74,5 135 46,0 172

Sink (Zn), oppsluttet g 2 722 11 383 1 044 21 865

Kobber (Cu), oppsluttet g 98,1 298 61,9 412

Bly (Pb), oppsluttet g 110,4 679 72,8 718

Kadmium (Cd), oppsluttet g 1,44 9,8 1,14 11,4

Nikkel (Ni), oppsluttet g 43,1 296 38,4 637

Krom (Cr), oppsluttet g 136,1 120 82,5 186

Arsen (As), oppsluttet g 34,4 64,7 13,5 72,8

Kvikksølv (Hg), oppsluttet g 0,282 0,841 0,216 0,944

Olje

Olje i vann (C10-C40) kg 5,14 16,82 <3,71 <17,6

Polysykliske aromatiske 

hydrokarboner (PAH)

Naftalen g 406 31,7 270 86,9

Acenaftylen g 7,446 2,07 0,920 1,93

Acenaften g 146,4 39,5 86,3 45,6

Fluoren g 53,9 26,5 26,0 30,0

Fenantren g 14,89 5,50 9,97 8,30

Antracen g 2,23 1,88 1,06 2,23

Fluoranten g 0,514 1,88 0,450 2,58

Pyren g 0,514 1,49 <0,371 2,00

Benzo[a]antracen g 0,514 1,29 <0,371 <1,76

Krysen/Trifenylen g 0,514 1,29 <0,371 <1,76

Benzo[b]fluoranten g 0,514 1,29 <0,371 <1,76

Benzo[k]fluoranten g 0,514 1,29 <0,371 <1,76

Benzo[a]pyren g 0,514 1,29 <0,371 <1,76

Dibenzo[a,h]antracen          g 0,514 1,29 <0,371 <1,76

Benzo[ghi]perylen g 0,1027 0,259 <0,0742 <0,352

Indeno[1,2,3-cd]pyren g 0,1027 0,259 <0,0742 <0,352

Sum PAH(16) EPA g 616 110 398 174

Monosykliske aromater (BTEX)

Benzen g 429 151 133 415

Toluen g 26,2 12,9 29,3 27,7

Etylbenzen g 38,8 15,5 34,0 50,2

m,p-Xylen g 198 25,9 320 88,8

o-Xylen g 32,6 12,9 24,9 33,2

Sum BTEX g 724 160 541 615

2014 2013År
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4 Konklusjon 

De fleste av konsentrasjonene i sigevannet er lave, og sigevannet føres til renseanlegg. 

Konsentrasjonene av enkelte forbindelser er over terskelverdiene i TA-1995/2003, og det anbefales 

derfor å fortsette å føre sigevannet til kommunalt renseanlegg.  

Konsentrasjonene er generelt lave sammenlignet med typiske verdier for kommunalt avløpsvann. 

Sammenlignet med gjennomsnittlige konsentrasjoner i innløp til Falkensten renseanlegg, er enkelte 

konsentrasjoner noe høyere enn snittet. I 2014 har halvparten av slamprøvene ved renseanlegget 

inneholdt konsentrasjoner som gjør at slammet har kvalitetsklasse II. Kobber og sink er årsaken til 

at disse prøvene er i kvalitetsklasse II. I 2013 var alle prøvene i kvalitetsklasse I (COWI, 2015). 

Beregningene for tilførte mengder av disse metallene fra Pluggen og Bankløkka viser imidlertid 

redusert tilførsel sammenlignet med i 2013. Det forventes derfor ikke at tilførsler fra sigevannet er 

den viktigste kilden til metaller til renseanlegget. Det vurderes ikke som nødvendig å gjennomføre 

ytterligere rensing av sigevannet før det slippes til kommunalt renseanlegg.  

I sigevannsediment er konsentrasjonen over terskelverdi for sink i prøven fra Indre havn, bly 

prøven Bromsveien 25 og PAH i begge prøver. I indre havn er overskridelsen for PAH stor. 
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6 Vedlegg 

1. Kart over drenering til sigevannskummene 

2. Kart plassering pumpekummer sigevannssediment 

3. Feltlogger fra prøvetaking 

4. Analyserapporter fra laboratoriet 

 


